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نام رمان :سورنا
نویسنده v.rahimi1 :کاربر انجمن نودهشتیا
موضوع :پلیسی ،عاشقانه
خالصه:
در مورد پسریه به اسم سورنا به قول شما داستان جدید…اون پسر خودش رو به عنوان خالفکار جا زده و
پلیسه پدرش اسفندیار که سورنا اون رو نمیشناسه خالفکاره و عقده ایی اون ادمای زیادی رو به طرز
وحشتناک میکشه …سورنا ناخواسته وارد باند پدرش میشه در همون بین با ایسان اشنا میشه واون رو
میدزده .و بعد از شرایطی عاشق ایسان میشه وطی درگیری ها با اسفندیار بعد از ازدواج ایسان و سورنا
اسفندیار ایسان رو به قتل میرسونه وسورنا به دلیل افسردگی پسراشو بیخیال میشه و همه چیوترک میکنه
بعد از اون ۶۲سال میگذره و دو قلوهای سورنا که دوتا پسر بودن یکیشون دسته اسفندیار میافته و
یکیشون دسته داداش سورنا …
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مقدمه:
{بعضی وقتها فقط بعضی وقتها کنار دیوار میشینم یه چوب خط به چوب خط هام با ذغال اضافه میکنم با
خدم میگم چرا هرچی صداش میزنم جواب نمیگیرم میخنده مثل دیوونه ها میخندم  ،با ودم میگم شاید باز
قهر کرده راه میافتم سمت خیابون همون خیابون همیشگی  ،می ایستم چشمامو میبندمو فکر میکنم که
چیشد که به اینجا رسیدم}"
بغضم گرفته وقتشه ببارم
چه بی هوا هوای گریه دارم
باز کاغذام با تو خط خطی شد
خدا این حس وحالو دوست ندارم
باز دور پنجره قفس کشیدم
دوباره عطرتو نفس کشیدم
قلم تو دسته من پر از سکوته
دوباره از ترانه دست کشیدم
باز خاطرات تو همین حوالیه
حالم همینه ویه چند سالیه جای تو خالیه
جز تو تمام شهر میدونن حالمو
مثله کبوترم که سنگ ادما شکسته بالمو
این قلب بی قرارو از تو دارم
این حسه انتظارو از تو دارم
اسمت هنوز دور گردنم هست
من این طناب دارو از تو دارم
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اسمت نوشته رو بخار شیشه
دلی که بی تو باشه دل نمیشه
من موندمو یه سایه توی خونه
میرتسم اونم حتی رفتنی شه
باز خاطرات تو همین حوالیه
حالم همینه ویه چند سالیه جای تو خالیه
جز تو تمام شهر میدونن حالمو
مثله کبوترم که سنگ ادما شکسته بالمو
بغضم گرفته وقتشه ببارم
چه بی هوا هوای گریه دارم
باز کاغذام با تو خط خطی شد
خدا این حس وحالو دوست ندارم
این قلب بی قرارو از تو دارم
این حسه انتظارو از تو دارم
اسمت هنوز دور گردنم هست
من این طناب دارو از تو دارم
"مرتضی پاشایی-بغض "
***

-گمشو پایین از ماشینم
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وقتی که زندگیمو تباه کردی این حرفو زدی؟؟؟بهت میگم برو پایین-سورنا ترو خدا ببین من ازت باردارم

خفه شو اوال که من بچه تو کارم نبوده دوما من هیچی نمیفهمم خودتم خوب میدونی پس با اعصابم بازینکن
نمیرمباشدت تمام در رو باز کردم وپریدم بیرون از ماشین ورفتم سمت درب طرفی که نیلوفر نشسته بود
خودش رو جمع کرد عه دختر ِ...
بازبون خوش میگم گمشو برو تو خونه اتنمیرم من عاشقتم ترو خداکوچه رو نگاه کردم کسی نبود موقع خوبی بود تا از شرش راحت بشم درب رو باز کردم اسلحه کلتم رو
در آوردم وگذاشتم روی شقیقه اش وفشار محکمی دادم.
ببین نیلو من نه خدا حالیمه نه پیغمبرش افتاد ؟؟کاری نکن یه گلوله حرومت کنما برو خونه اتاخه چرا سورنا؟؟؟چرا باهام بازی کردی؟؟؟من عاشق بازی کردنم خودت میخواستی عاقل باشی ودم به تله ندی حاال هم وقت با ارزشم رو هدر ندهخب برو خونه ات دور من رو هم یه خط قرمز بکش
سورنا تروخدااز ماشین پرتش کردم پایین لباس هاش پاره شد ولی هیچ دلم به حالش نسوخت از همه تون بیزارم
صدا خفه کن رو گذاشتم روی اسلحه یه ندایی از درون بهم میگفت نه اینو خالصش نکن االن3تا ادم کشتی
چیشد؟؟

5

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

عطشت تموم شد؟؟؟ نکشش سورنا یه صدایی دیگه میگفت بزن بزن خالصش کن این دخترا از همون
خانواده هایی هستن که کودکی وجونیم رو تباه کردند.
بزن سورنا بزن خنده شیطانی کردمو وگفتم:
نیلو یک دو سه بگو خدافظ دنیا.سورنا تو رو....نگذاشتم ادامه بده ویک گلوله حرومش کردم ولی نه توی مغزش بلکه توی دستش اگه مرد دست خدا
بوده اگه هم نجات پیدا کرد بازم کار خداس دیگه.
4نفر تمام آثار جرم رو پاک کردم وسوار ماشینم شدم باشدت از اونجا دل کندم.
آدمی نبودم که ضعیف بکشم ولی این دختر زیاد از حد فوضول بود بهش رو دادم بردمش یک هفته توی
زندگیم فکر کرد خبریه ؟
تمام اسناد پول شویی رو پیدا کرده بود خداییش اون 3نفر غیر از این دختر که به دیار باقی شتافتند هم
گناهی جز فهمیدن اسرار من نداشتند.
توی قانون سورنا نبود کسی که بفهمه داره چکار میکنه مادر نزاییده کسی قصد دخالت توی کارهای
سورنا رو بکنه سرعت بی ام دبلیوم رو بردم باال وزدم حالت اسپرت سیستم رو روشن کردم واهنگ رو
پلی کردم:
ای داد از دلم گفتیاز این ویرانه دلگیرم
مسیر زندگیمون رو
دارم آواره میبینم
دلم خوش بود
دلـــــم خوش بود
ولی دنیا تو گوشم زد
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تموم ارثم رو
از این ویرانه میگیرم
از این ویرانه میگیرم
سریع قطعش کردم نگذاشتم بهزاد پکس بخونه هروقت که حس میکردم تنهام این اهنگ رو گوش
میدادم ولی امروز واقعا پشیمون شدم .
ولی اون ندای درونم رو سرکوب کردم.
فلش اهنگ های خارجیم رو گذاشتم توی ضبط وزدم اهنگ"رینگ مای بل از انریکه ایگلسیاس"
درستشم همینه نباید سورنا پشیمون بشه این دختر هم سزای اعتمادش رو دید نباید کسی به سورنا
اعتماد کنه از وقتی که همه چیز عوض شد از وقتی که من مردم سورنا دیگه نه طعم لبخند واقعی رو چشید
نه اشک سورنا مرد شد اونم توی  7سالگی یادمه همیشه مامان میگفت اسمم رو واسه این سورنا گذاشته
چونکه یکی از مشهور ترین سردار های جهان وسردار مشهور اشکانی بوده مامانم اهل رُم بود واز اونجا به
عنوان برده به ایران آورده شد وهمسر یک آدم خوشگذرون شد اون هم در یک مزائده مادر من فروخته
شد واون مرد بعد از اینکه استفاده اش رو از مادرم برد اون رو از خونه اش بیرون کرد سعی کردم لحظه
ی اخر اسم اون مرد رو از زبون مادرم بفهمم ولی اجل امونش رو برید مادرم خیلی مظلوم مرد بچگی من
تباه شد
مادر من یک فرشته بود فرشته ایی که هر مردی به اون چشم داشت مامان همیشه میگفت دوست دارم
مثل سورنا باشی شهامتت قدرتت همه چیزت شبیه افسانه ها بشه ولی نمیدونست پسرش روزی سورنای
بزرگ میشه ولی قلبش مثل سورنای کبیر نیست سورنای سرد وزخمی سورنایی که قسم خورد پدرش رو
به سزای کارهاش برسونه سورنایی که تا حاال که  82سالشه خیلی زخم خورد ولی هیچ چیز نگفت...
روزی می اید که تمام کاری را که ان مرد ایرانی در حق مادرم کرد را پس میگیرم
این نفرت را در دلم محفوظ میدارم
انتقام ان مرد را از تمام زنان ودختران ایرانی میگیرم
به اشک انها گوش نمیدهم

7

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

مادر من هم گریه کرد
ان مرد ان مرد فقط اورا ذره ذره اب کرد.
به قیافه سرد وبی روحم توی اینه نگاه کردم موهام خرمایی تیره بود مثل مامان وچشمان سبز توسی همه
چیزم شبیه مامان بود با اینکه  7سال کنارم بود ولی هنوز اون چهره ی نورانیش یادمه اون چهره اصیل
رُمی الکساندرای رُمی الکساندرا فرانسیس زنی که در کل کشور ایران مشهور بود به زیبایی از خودم
بیزارم که استفاده ها از مادرم میکردند ومادرم هم چیزی نمیگفت.
کنار خیابون زدم روی ترمز سرم روی فرمان گذاشتم به  88سال قبل فکر کردم:
مامانی دوست دارممنم پسر من"با لحجه ایی ادغام شده از ایتالیایی وفارسی "
مامانیجانم پسرممیشه برم پیش خاله ارزو؟؟البته پسرم فقط موهای نازنین رو نکشی هاباچهسریع رفتم از انبار بیرون وبه عمارت خاله ارزو کسی که به من فارسی رو یاد داد ومامان توی خونه اش
خدمتکاری میکرد نگاه کردم خاله ارزو واسه نازنین همه چیز خریده بود همیشه نازنین باهام خوب بود
وبهم اسباب بازی هاش رو میداد رفتم از پله های عمارت باال واتاق نازنین قبل از اینکه برم از حیاط
قورباغه گرفتم نازنین از قورباغه خیلی میترسید
در اتاقش رو اروم باز کردم خوابیده بود اروم قورباغه رو روی موهای طالیی رنگش گذاشتم وصداش زدم:
-ناجنین پاشو خواهلی
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"نازنین مظلوم من نازنین  41سالش بود وخیلی زیبا درست شبیه مادرم همیشه خواهلی بهش میگفتم شبیه
خواهر نداشته ام بود "
نازنین وقتی بیدار شد غورباقه پرید روی صورتش با تمام وجود جیغ کشید من هم بهش خندیدم وقتی به
اون روز ها فکر میکنم دلم میخواهد بمیرم وقتی خواهر یکی یه دانه ام را در قبر گذاشتم اخر چقدر یک
ادم میتواند پست باشد؟؟؟اومد سمت من وشروع کردیم به زدن همدیگه من قورباغه رو گرفتم وبه سمت
سالن نشینمن بردم خاله ارزو مشغول خواندن روزنامه بود یواشکی گذاشتمش روی روزنامه واز قضا خاله
ارزو قورباغه رو توی دستاش گرفت.
ان روز ها فقط میخندیدم گویی حال تبسم بر لبانم خشک شده.
هروقت با دل دختری بازی میکردم بعد از اون میرفتم سر قبر عزیزام االن هم در حال طی کردن اتوبان
بهشت زهرا هستم رسیدم وماشین رو پارک کردم گل های بابونه رو بوییدم نازنین همیشه این گل هارو
دوست داشت برای مادر رز ابی وبرای خاله هم رز قرمز خریده بودم گل ها رو روی قبر ها گذاشتم
دوزانو نشستم پیش قبر نازنین:
سالم خواهری خوبی؟؟؟خواهری جونم امروز باز یک نفر رو به قتل رسوندم یا شاید هم زنده موند ولی من میگم مرده مثل اونچهار نفر که نیستن دیگه
نازنینم باور کن نمیخواستم باور کن دارم از عذاب میمیرمدستم رو روی نوشته قبرش کشیدم وذهنم را به  88سال پی بردم روزی که نازنینم مثل گل پر پر شد
خواهرم مظلومانه مرد و من امروز تقاص ان مردمان بی رحم را از دخترانشان میگیرم.
یک شب پاییزی وبارونی بود من ونازنین توی خونه تنها بودیم رعد وبرق زد ترسیدیم عزم رفتن کردیم
به خونه هانیه دختری که اونروز  5سالش بود کسی که تمام نفرتم را برایش هدیه پیچ کردم تمام انرژیم
را گذاشته ام برای زجر کشیدن هانیه کسی که من را از همه چیز منع کرد کسی که فقط به مادرش نگاه
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کرد وتمسخر کردن را یاد گرفت وقتی به اون روز ها فکر میکنم با خودم میگم که ای کاش هیچ وقت
نمیرفتیم خونه ی هانیه هانیه دختر اخر خونه بود اونروز رو اون هم توی خونه تنها بود همه رفته بودند
برای جشن وپست ترین ادم روی زمین یعنی برادر هانیه همایون کسی که در به در دنبالش هستم حال
که قدرت دارم.
من ونازنین وهانیه مشغول بازی شدیم همیشه نازنین از برادر هانیه میترسید هانیه با اینکه  5سالش بود
ولی تمام کینه ها وبدی ها درش کونجونده شده بود.
هانیه:نازنین بلو از اتاقم عروسکم رو بیار
نازنین:باشه عزیزم تنهایی که؟؟؟داداشت نیست؟؟
همایون اون موقع  82سالش بود ویک ادم همیشه مست چند بار خواسته بود به نازنین دست بزنه که مامان
نازنین نجاتش داد
هانیه:نیستش
خواهلی منم میام.هانیه:نه تو باش تا من تنها نمونم
نه خواهلم تنها میلههانیه :بمون دیجه.
خیلی خبنازنین رفت سمت اتاق وکاش هیچ وقت نمیرفت همون موقع همایون از پشت دیوار پرید بیرون وبه هانیه
گفت:
خواهری رفت اتاقت؟؟؟هانیه:اوهوم لَفت میخوایی چی چالش کنی؟؟؟
همایون:میخوام یه چیزایی رو بهش بگم
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مست بود همایون سالنه سالنه از پله ها باال رفت من ترسیدم راه افتادم دنبالش هانیه هم پشت سر من
میومد همایون همونجا توی راهرو جلوی نازنین رو گرفت نازنین رنگش پریده بود
جیغ زد:سورنا برو خونه زنگ بزن پلیس زود باش
همایون دست نازنین رو گرفت وبه سمت اتاقی برد اون رو نازنین جیغ کشید
هانیه:بیا بریم ببینیم نری به پلیش زنگ بزنی ها
نازنین:سورنا کمک سورنا سورنا
درب اتاق را باز کردم بی رحمی های دنیا را دیدم زندگی وبازی سخت زمانه را دیدم کاش هیچگاه
بینایی نداشتم ویکسری چیز ها را نمیدیدم ولی دیدم...
همایون اومد سمت من ومن رو به کتک گرفت وگفت  :چیزی بگی میدونم وتو باشه.
چند شب را با کاب-....و-...س از خواب بیدار میشدم در ذهنم نفرت از همایون حک شده بود ولی  6سال
داشتم وکاری از دستم ساخته نبود نازنین چند روز تحت درمان بود وخوب شد.
ولی اون نازنین قبل نبود حرفی نمیزد.
سکوت وسکوت
وقتی همه جریان رو فهمیدند تصمیم گرفتند خواهر من را نازنینم را بهترین دوستم را دودستی تقدیم ان
مردک دنیازده کنند.
با صدای ظریفی به خودم اومد
عزیزم چیه ماتم گرفتی؟؟؟سرم رو از پایین تا باال بردم قد بلند موهای خوشرنگ ایستادم وخودم رو تکونی دادم.
حرفیه؟؟؟وراه افتادم که به سمت ماشینم بروم دستم رو کشید وگفت:
-اره عزیزم حرفیه از یک ساعت پیش تاحاال دارم نگاهت میکنم
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دستم رو کشیدم وراه افتادم سمت ماشین روشنش کردم وراه افتادم بارون گرفت دیدم همون خانوم
گوشه خیابون ایستاده
هیچ وقت سر قبر نازنین به خودم اجازه بازی کردن با دل کسی رو نمیدم رفتم توی نقش خودم اگه مخ
این رو هم بزنم میشه  421نفر از وقتی که خوب شدم میشه  421نفر که به تله من افتادند.
رفتم جلو پاش ترمز زدم شیشه رو پایین دادم وگفتم:
نمیایی باال؟؟؟خیر اقا حرفیه؟؟؟اره حرفیهدستگیره در رو کشید وسوار شد راه افتادم لب گشود:
مجردی؟؟؟اوهوماسمت چیه؟؟؟سورناچه اسم قشنگی منم مهتاب هستماسم تو هم قشنگه خانومیفکر بکنم بشه مخش رو زد میشه تحملش کرد
دوست پسر یاشوهر؟؟؟شوهر دارم ولی دوسش ندارمابروم پرید باال
خدا لعنت کنه همتون رو ولی من فقط انتقامم واسم مهمه پس بیخیال سورنا
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چرا اخه؟خودشم دوسم ندارهپولی کار میکنی مگه؟؟؟اره خرج خونه رو میدمعجب مرد بی غیرتی
-باشه من  822میدم خوبه؟؟؟

عالیه خوشتیپم که هستی حاضرم تا اخر عمرم باهات باشمولی من نمیخوام عزیزم تو باید عاشق ووابسته بشی من واسه این پولت میدم که بعد جوری رهات کنم که
بمیری
رسیدیم سمت پنت هاووس من از وقتی توی عمارت اون اتفاق ها افتاد از خونه های بزرگ وقصر مانند
میترسم
االن هم در همه جای کشور دوسه تایی واحد پنت هاووس دارم باماشین رفتیم سمت اسانسور ودقیقا
جلوی درب پنت هاووس در رو باز کردم ووارد اپارتمان  622متریم شدیم یا پنت هاووس  622متریم در
منطقه الهیه تهران
مهتاب:چه خونه قشنگی از خودته یا بابات؟؟؟
فرقیم داره مگه؟؟؟نه خیلی قشنگهرفتم سمت میز بار وواسش ووتکا ریختم واوردم دادم دستش و....
دوساعتی گذشته بود از اتاق خوابم بیرون اومدم خوشم میاد مثل کلفت ها میز رو چیده بود همینجور ادامه
بدی میگذارم دو هفته خونه ام باشی.
-میگم از شوهرت طالق میگیری؟؟؟

13

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
واسه چی؟؟؟با من ازدواج کن.اره جان خودم
برو شوخی نکن-جدی میگم

بهش مثل اینکه برخورد ورفت سمت اتاق خوابم باید انقدر بهش بگم که طالق بگیره بعد هم بازی شروع
میشه
اولش فکر کردم اشتباه میکنم ولی بعد که دیدم نه این همونه زنه اسفندیاره یکی از شراکای شرکت حسام
دوستم.
میگه شوهرم از من خرجی میخواد اره تو بمیری باید کاری کنم طالق بگیره وعاشقم بشه اینجوری تنوع
هم میشه توی مخ زدن هام از حسام شنیده بودم که اون اسفندیار خیلی عوضیه از طرفی هم ازش میترسم
میگه از قاچاق اعضا بگیر تا مواد مخدر انجام میده من فوقش پول شویی میکنم اونم ماهی یک بار این
دیگه رو دست من رو اورده اگه روزی برسه که انتقامم رو بگیرم دیگه پول شویی رو هم کنار میگذارم
راستش شغل خودم درامد باالیی داره ولی من نیاز داشتم به پول شویی کردن شرکت مهندسی عمران
ونقشه کشی دارم وماهانه حدودا  822میلیونی به جیب میزنم ولی این واسم کم بود پول شویی رو بیشتر
برای نفوذم بین همه انتخاب کردم اونم با نام مستعار ایگیت ایکان وشناسنامه یه ادم اهل ترکیه
واسه همین همه من رو به عنوان مهندس سورنا سرداری میشناسن یه آدم پاک وقدیسه وبس.
نشستم پشت میز اشرافیم که از مزائده سوئد خریده بودم وواسه خودم غذا کشیدم شروع کردم به
خوردن کمی که گذشت مهتاب مثل میر غضب جلوم ایستاد حرصم گرفت این چه صیغه اییه دیگه؟
گفتم :
چیه چرا اینجور نگاه میکنی؟؟؟-ببینم تو مهندس سورنای سرداری مشهور هستی؟؟؟
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چطور مگه؟؟؟تو بگو؟؟؟-فکر کن اره حرفیه؟؟؟

قیافه اش اول ذوق زده شد ولی بعد رنگش پرید بعد هم قرمز شد چه مرگشه؟؟؟
چیزی هست که باید بدونم؟؟نه فکرشو نمیکردم االن روزم رو بایه ادم سرشناسی مثل تو گذرونده باشم همه میگفتن خیلی باشخصیتی!
مگه نیستم؟؟؟نه عالی از چیزایی که گفتن بهتری هر مجلسی که میرم اسم تو روی زبونه خیلی خوبههههه چقدر مردم عالف هستنعالف نیستن پسری به خوشتیپی وخوشگلی وباکالسی وبا وقاری شما جایی گیر نمیاداینو که باهات موافقم ولی  42سال پیش این نظر رو هیچ کس نداشت همه از من میترسیدند اونم بخاطر گل
کاری های یک نفر وقتی به اون روزا فکر میکنم لرز بدنم رو میگیره با  52تا عمل زیبایی تونستم زیباییم
رو باز بدست بیارم هروقت یاد تیغ جراحی میافتم بند بند بدنم میلرزه
اون صورت لعنتی
اون شب ها
اون اتفاق شوم واون اتفاق بود که از من سورنا رو ساخت اونم توی رُم زادگاه مادریم
صدای مهتاب من رو از خودم کشید بیرون
عشقم چیزیه؟؟؟-نه بشین
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حوله رو روی موهای بلوند رنگ شده اش قرار داد به اسفندیار فکر کردم اینکه حسام میگفت من اگه
چاره ایی داشتم حتی باهاش حرف هم نمیزدم لرز بدنم رو گرفت باید از این مهتاب بگذرم
مهتاب میشه شامت رو خوردی بری؟؟؟با زبون خوبم البته باید باهاش تا کنم که به اسفندیار چیزی نگه
چرا اخه عشقم؟؟ببین من نمیتونم با یه زنی که شوهر داره باشموای چقدر دارم خودمو کنترل میکنم داد نزنم...
اخه چرا؟؟؟نمیشه دیگه بروباشه ولی شمارمو میذارم هروقت دلت هوا منو کرد بگو میامخیلی خب.من غلط کنم دلم هواتو بکنه شامش رو خورد ورفت رفتم سمت موبایلم که روی سایلنت بود دیدم از
حسام ورهام ده تا تماس بی پاسخ دارم وچند تایی درخواست تماس واس ام اس حسام رو باهاش توی رُم
اشنا شدم دقیقا  5سال پیش وقتی که روز اخر درمانم بود
5سال قبل:
در حال دویدن بودم اطراف مزرعه های رُم که پاهام لیز خورد باسر رفتم داخل خاک ریز کنار جاده
دوساعتی گلوم خشک شد از بس داد زدم تا اینکه یکدفعه سر وکله پسری با موهای خرمایی وخوش
هیکل وخوش فرم پیدا شد به ایتالیایی ضعیف گفت:
چیزی شده؟؟فهمیدم ایرانیه به ایتالیایی گفتم:
-ایرانی هسی؟؟؟
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یهو اومد پایین وبا انرژی گفت:
نگو که ایرانی هسیلحجه غلیظ اصفهانی داشت
بله میشه کمکم کنی؟؟؟پات شکسته اس؟؟؟-بله بدجور پیچ خورد

خوب من ماشینم دو کیلومتر پایین تراس میرم میارمش ومیام..باشه دادا تکون نخوریااز لحجه اش خنده ام گرفت واون سریع رفت بد از گذشت  82دقیقه اومد خواستم ساعت رو نگاه کنم ای
واچم شکسته بود هوا میخورد  6-5عصر باشه با کمکش نشستم داخل آاو دیش من رو به بیمارستان
رسوند بعد از اتمام کار دکتر ها ورفتنشون گفت:
چقدر وقته اومدی اینجا؟؟؟-5سالی میشه
ایتالیی رو خب بلدیاناسالمتی زبون مادریمهجدا؟؟؟پس ایرانی چی؟؟؟یعنی فارسیفارسی رو از خاله ام یاد گرفتم خاله اصلیم که نمیشه ولی یادم داد االن هم  5سالی میشه که از تهراناومدم رُم
من هم یک ساله اومدم ایتالیا ورُم واسه شرکت اومدماصفهانی هستی درسته؟؟؟-بابا اصفهونی مامانی تهرانی تهران زندگی میکنیم
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-خوبه

توی اون جاده چکار میکردی؟؟؟که خودت رو لت وپار کردی؟؟؟پیاده رویاخه خر تو اون جاده پیاده روی میکنه؟؟؟دور از جون خر خخخخ میشه از دکتر بپرسی کی مرخص میشم؟؟چشم دادا شوما امر بفرماورفت وبعد از چند دقیقه وارد اتاق شد
چیشد؟؟گفتش که تا فردا اینجا مهمونی منم پیشت میمونماذیت میشینه بابا چه اذیتی؟؟؟من که کس وکاری رو ندارم االن اگه اینجا نبودم رفته بودم کنسرتی جاییمزاحم نشم؟؟؟میگم نه ...بوگو چشم باشدچشمچقدر لحجه اش شیرین بود درست مثل قیافه اش چقدر انرژی داشت.
چرا انقدر پکری؟؟؟من؟؟؟کس دیگه اییم اینجا هست؟؟؟نه راستش هیچی-نه بگو!!؟؟؟
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برای اولین بار توی عمرم تمام جریان رو واسش تعریف کردم وقتی تموم شد با ناباوری در حال گریه
کردن بود
خواستم بخندم دیدم زشته شاید ناراحت بشه ولی خودم رو کنترل کردم
دادا چقدر عذابت دادن نامردا حاال میخوایی چیکار کنی؟؟؟بر میگردم ایران یه سری کار ناتموم دارم بعدش که اگه زنده موندم شاید برگردم رُم زادگاه مادریمایتالیا-
اینجا ادامه تحصیل دادی ؟؟؟راستش هوشم خوب بود اونجا تا 42سالگی تونستم لیسانسم رو بگیرم اینجا هم از وقتی یکم معالجهصورتم بهتر شد میرفتم دانشگاه واالن مدرک فوق لیسانسمو از اینجا دارم
میگی خیلی داغون بودی چجور میرفتی دانشگاه؟؟؟راستش همیشه تیشرت کاله دار سرم میکردم معموال کالهش هم بلند بود ونیمه صورتم که داغون بودرو میگرفت وواسه همین کسی متوجه پانسمان واین چیزا نمیشد سرم هم تاجایی که ممکن بود پایین
مینداختم وبیشتر کالس هام رو هم غیر حضوری پاس کردم
داداش واقعا من جای تموم ایرانی ها ازت عذر میخوام االن چندتا دختر ایرانی رو اذیت کردی ؟؟؟اینجا دختر های ایرانی توی این  6ماهی که زخمم خوب شده خیلی پا دادن  52تایی شدنمیشه این کارو نکنی؟؟؟ببین بخشش بهتره ها سورنا جان اگه روزی مادرت زنده بود حتما واسه اینکارات ناراحت میشد
مادر من؟ ببین بیخیال بیا در مورد این موضوع هیچ وقت بحث نکنیم باشه؟؟؟هرجور خودت میدونی دادا من دخالت نمیکنمناراحت که نشدی؟؟؟-نه بجون دوتایی ناراحت واس چی؟؟؟
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خب تو نگفتی؟؟؟از کجا بگم؟؟؟-از همه چیزت دوست دارم بدونم

راستش من بچه اولیم شرکت گرافیکی دارم دو تا خواهر کوچیکتر از خودم دارم حنانه وهما با مامان باباهم در خوشی زندگی میکنم االن هم همه دلتنگ من منتظرن
کی پرواز داری؟؟؟اخر هفتهواسه منم بلیط میگیری؟؟؟البته میگم االن شرکتت رو کی اداره میکنه؟؟؟راستش هنوز تو عقلم نرفته یه پسر  42ساله شرکت به اونبزرگی داشته باشه
اره دیگه رهام اداره میکنه ...شرکت ماله خودشه...هرچی من دارم از روهامه....رهام کیه؟؟؟اسمی ازش نبردی؟؟؟رهام پسر کوچیک خاله ارزوئه وقتی خاله مرد ومامان من ما دوتا خیلی تنها شدیم واسه همین دست بهدست هم دیگه دادیم
رهام چند سالشه؟؟؟االن  8 ..84سال از من کوچکترهپس اون موقع  46سالش بوده که شرکت رو دستش سپردی؟؟؟نه داداش اونموقع ندادم بهش  41سالگیش دادمش که اومده بود اینجا اون  3- 8سال رو وکیلم شرکترو اداره میکرد.
که اینطور ولی خوب مال واموال خاله ارزو رو حفاظت کردی ها .خخخخ-اره دیگه من عمرمو مدیونشم
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خب ساعت  48شب شد بخوابیم که فردا بریم از بیمارستان بیرون ویه دل سیر با هم شهر رو گشتبزنیم.
*****
5سال بعد زمان حال:
شماره حسام رو گرفتم بعد دوبوق جواب داد
الو سورنا خوبی؟؟؟پسر نفس بکشچرا جواب ندادی؟؟؟نمیدونی وقتی جواب ندم مشغولم.باز مخ کیو زدی؟؟؟فکر کنم ایندفعه دارم توی دردسر میافتامچه گندی زدی دادا؟؟؟گند بدجون دوتایی دیگه حال وحوصله گندکاریاتو ندارم.زود بیادستوری بود یا خواهش؟؟؟دستوریعجبا به منم رحم نمیکنه چشم ..رو چشم اومدم- .
-خدافظ
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قطع کردم عادت خداحافظی کردن رو نداشتم فکر میکردم بی معنی ترین کاریه که هست.
شماره رهام رو گرفتم بعد  5بوق وصل شد صدای دورگه خوشگلش توی گوشم پیچید :
جانم؟؟؟انقدر این پسر اروم وخونسرد بود که ادم بعضی مواقع فکر میکرد یه اسمونیه.
سالم داداش خوبی؟؟؟چه عجب سالم کردی داداش گلم خخخخدیگه توییقربونت داداش چرا جوابمو ندادی؟؟؟داداش کار داشتماز کدوم کار ها؟؟؟همون هایی که دختر داره؟؟؟ایندفعه دردسر داشتچی؟؟؟باز چه گندی زدی؟؟؟در حین عصبانیت هم اروم بود عاشق این طرز برخوردش بودم.
راستش فکر کنم توی قالب اسفندیار گیر کنمنکنه اون اسفندیار کوسه؟؟؟درست حدس زدیواییی داداش ...واییی من االن میامباشهخداحافظ- ..
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توی فکر خودم بودم یعنی چی میشه؟؟؟ای کاش قدرتم از اسفندیار بیشتر بود چرا این ترس توی دلم
ریشه دونده؟؟
شماره ناشناسی روی موبایلم زنگ زد وصل کردم:
بله؟؟؟صدای مردی پیچید توی گوشم:اقای مهندس سورنا سرداری؟؟؟
بله بفرمایید؟؟؟بنده اسفندیار راهبی هستمبله امری داشتید؟؟؟راستش کالغ ها خبر اوردناز چی؟؟؟با مهتاباهامیشه فردا بیایی دفترم؟؟؟البته که میشه چرا که نه؟خوشحال شدم پسرم از اشناییت کم میشه پیدا کرد ادمی مثل تورومن هم خوشحال شدم جناب اسفندیار خانتا فرداتا فردا وقطع کردمروی کاناپه ولو کردم خودم رو همون وقت بود که باز شماره ناشناسی زنگ زد من که دیگه اب از سرم
گذشت یا فردا میمیرم یا زنده میمونم
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الوصدای زنی بود که الو الو میکرد
شما؟؟؟منم سورنا مهتاب-نشناختم

ولی خوبم میشناختمش درخونه ام همون موقع زنگ خورد
رفتم سمت در وگفتم:
چیه؟؟؟میشه کمکم کنی؟؟؟در رو باز کردم حسام بود با سر پرسید کیه من هم دستم رو روی دماغم گذاشتم یعنی هیسسس.
در چه باره؟؟؟شوهرم فهمیدهوهق هق کرد
خب االغ هم منو بدبخت کردی هم خودتو بوزینه یهو چرا جلو من سبز شدی؟؟؟
خب؟؟؟خب یعنی چی؟؟؟منو میکشهمجبور بودی بیایی تو ماشین من؟؟؟سورنا توروخدامن اگه کاری از دستم بر بیاد واسه خودم میکنم.-الو سورنا جانِ من ...الو
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برو بابا وقطع کردمحسام:چیه؟؟؟
-اسفندیار زنگ زد

خاک رس توی اون سرت نکبت چند بار بهت گفتم نکن؟؟؟بسه بابا مادر ویانسه .این رو به ایتالیایی گفتم اونقدر سریع گفتم که نفهمید....هنوز ایتالیایی رو یادنگرفته خیلی ضعیفه تو این موضوع نمیدونم چجور یادش بدم
چی چی بلغور کردی؟؟؟جرات داری فارسی بگو؟؟؟بشین بابا فوقش اسفندیار یکم میزنه دیگهیکم میزنه؟؟؟خیلی احمقی واقعا که اون بدترین شکنجه رو واسه طرف در نظر میگیره یه بار یک نفر رودک وپوزش رو با چکش له کرد
چیش رو؟؟؟خخخخوقتی فردا از تورو هم له کرد که دیگه از این کارا نکنی اونموقع اس که خنده اتو میبینمجان من چی گفتی دک وچی؟؟؟خخختازه میگن وحشیه...میبرتت جایی که عرب نی انداختوای خدا فکرش رو بکن "به ایتالیایی "مرگ رو اب بخندیصدای زنگ در اومد باز کردم رهام بود اوه مای گاد چهره خوشگلش وقتی نگران میشه چقدر بامزه اس
درست شبیه نازنینه چشم های ابی مثل دریا روشن وموهایی خرمایی البته فقط رنگ موهای رهام تیره تره
تا نازنین...
یک چهره کامال غربی داره انگار نه انگار که یک اصیل زاده ایرانیه من رو توی حصار بازوهای پهنش
کشید خیلی احساساتی بود
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داداش سورنا چکار کردی؟؟؟-مرد که این کارا رو نمیکنه

وزدم روی شونه اش باهم سمت سالن بیلیارد که حسام رفته بود رفتیم
رهام:چکار کرده حسام جان؟؟؟
بعد این مدت تو هنوز یاد نگرفتی اینقدر کتابی صحبت نکنی؟؟؟رهام:وای حسام حرف بزن دیگه
من:داداش رهام اسفندیار عذرمو واسه فردا خواست
حسام:انقدر این سورنا احمق شده که من دارم بهش میگم دک وپوز یک نفر رو با چکش له کرد طرف
مُرد نرو میگه میخوام برم
رهام:چی؟؟کجا؟؟؟
حسام:هیچی شماها خنگین نمیفهمین
رهام:حسام خودت خنگی میام میزنمتا
حسام:منم میندازمت جلو اسفندیارخخخخ
دیدم بحث لوس شده جو رو به هم زدم:
من:بچه ها چایی قهوه کاپوچینو؟؟؟هرچی میل دارید برید خودتون درست کنید
حسام:زحمت نکشی یه وخ دوکیلو از اون هیکل خوشگلت اب میشه
من:نه بابا چه زحمتی؟؟؟خخخخ
رهام:بحث نداره چی میخورید؟؟؟
حسام:کاپوچینو
من:من هم قهوه تلخ
رهام:من میارم بحث نکنید
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ورفت سمت اشپزخونه وبا داد گفت:
چرا خدمتکارات رو رد کردی؟؟؟-واال دردسر شده بودند

حسام:خاک تو اون سرت به اونا هم رحم نکردی؟؟؟
خو من چکار کنم یکیشون نصفه شبی اومد توی اتاقمحسام:یعنی انقدر بی اراده ای؟؟؟
درست حرف بزن ها اومد توی اتاق بقیه اشو نگم بهترهحسام:نه بگو بهتر از اینه که بریم فیلمشو ببینیم واقعیشو بگو؟؟؟خخخ
وکنجکاو نگاهم کرد
قه خنده ایی زدمو گفتم:
بی حیاهمون موقه رهام اومد وگفت:
بی حیا واسه چی؟؟؟قهوه امو برداشتم وحسام هم کاپوچینوش رو فورت کشید از این کارش بیزار بودم.
همیشه واسه لج کردن به من نوشیدنی هاشو فورت میکشید
رهام:نگفتین؟؟؟
راستشحسام:رهام جان میخواد واسمون داستان "س" تعریف کنه بشین
رهام:توهنوز ادم نشدی؟؟؟
حسام:خره اطالعات عمومیمون باال میره تو بگو سورنا جان

27

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-اخه چجور بگم؟؟؟

حسام:باز زبون بی زبونی خخخخخ بگو دیگه ترکیدم از کنجکاوی
خدایا شر ما را از فوضول های مملکت پاک ومصون بدار عامین.حسام:عه بمیری نگو خودم حدسشو میزنم دختره اومد توی اتاق گفت سورنا جون بیا در من حل شو تا
باهم دوست باشیم...ما میتوانیم....ما میتوانیم...وتو هم تونستی دیگه
من ورهام دالمون رو گرفته بودیم
رهام که از شدت خنده قرمز شده بود.
گفتم:خب باش میگم اومد توی اتاقم ودر رو بست گفتم اینجا اومدی واسه چی؟؟؟گفت دوست دارمو از
این حرفا واومد جلودادزدم برو بیرون خوبیت نداره منم کنترلمو از دست دادم اخه مگه چقدر یه ادم
میتونه خودش رو کنترل کنه تا یک هفته باهاش بودم وبعدش اخراجش کردم ولی ول کن نبود یک روز
دیدمش واسه آتو از من در حال جست وجوی گاو صندقمه عصبی شدم بردمش بیابون وبی هیچ تن پوشی
رهاش کردم واین اولین قتلم بود البته شما میگید قتل واال من جز نیلوفر که با تیر خالصش کردم اونم
توی کتفش زدم هیچ کدوم رو با دستای خودم نکشتم.
رهام:عجب چرا باهاشون بازی میکنی داداش؟؟؟فکر کردی یهو یکیشون ازت باردار بشه یا اصال کارت به
جاهای باریک بکشه مثل حاال؟؟؟

باردار که نیلوفر میگفت حامله شدم نمیدونم راست بود یا دروغ ولی با اون بیشتر از همه بودم یک ماهطول کشید شاید باردار شده بود ولی من کشتمش دیگه راحت البته یکم عذاب وجدانو دارم شاید هم
نمرده اصال به من چه
حسام:داداش خسته نشدی؟؟؟  7-6ساله داری این بازی رو ادامه میدی دختر دیگه نمونده توی تهرون که
تو باهاش یه شب استغفراهلل  ...نمیخوای تمومش کنی؟؟؟
ببین حسام جان تاوقتی که یک به یک قاتل های عزیزامو پیدا نکنم اون مرتیکه رو پیدا نکنم ول نمیکنماسمش چی بود؟؟؟
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رهام:بابات رو میگی؟؟؟
اره اها سردار میکشمشحسام:اخه چه فایده که جز اسمش هیچی ازش نمیدونی؟؟؟
یک روز باالخره پیدا میشهرهام:خب شام چی خوردی؟؟؟
نمیدونم مهتاب یه چیزایی درست کرده بود..حسام:نگو زن اسفندیار اینجا بود؟؟؟
وای خدا من واسه چی بهت گفتم بیا اینجا؟؟؟؟رهام:قضیه رو دقیق میگی؟؟؟
راستش مهتاب توی بهشت زهرا بود اونجا دیدم زیر بارون ایستاده سوارش کردم بهم دروغ گفت کهشوهرم یه ادم اشغاله منم نفهمیدم زن اسفندیاره که تا اینکه بعد از چند ساعت یاد اون عکسی که حسام
نشون داد افتادم
حسام:وای دخلت اومده اون سوگلی اسفندیاره
چکار کنم؟؟؟اها راه فرار شرکت وخونه اش راه های خروجی شرکتش رو میدی؟؟؟حسام کروکی شرکتش رو واسم کشید وتوضیح داد توی کتم که قرار بود بپوشم انواع سالح ها رو
جاسازی کردم وضد گلوله رو هم گذاشتم کنار وکلتم رو خشاب تازه زدم ساعت حوالی دو بود که
خوابشون برد من همچنان مثل هر شب بیداری کشیدم تا ساعت  1تا ساعت  7خوابیدم قرارمون ساعت
 2بود ساعت هفت با االرم موبایلم بیدار شدم رفتم سراغ موبایلم اس ام اس از مهتاب بود که:
اگه اسفندیار پیدام کنه بهش میگم کی هستی وچیکار کردیاس ام اس بعد:
-من میترسم ترو خدا جواب بده
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ویک پیغام صوتی که میگفت:
-الو سورنا تورو

ویه دفعه صدای ترق اومد ودیگه هیچی لباس هامو پوشیدم وقبل از اینکه بقیه بیدار بشن رفتم سراغ
ماشینم وزدم بیرون
رسیدم به شرکت اسفندیار رفتم داخل منشی ایستاد وگفت:
اقای مهندس سرداری؟؟؟بله خودم هستمدختره خیلی دلش میخواست طناب بده ولی هیچ کاری نکرد جز اینکه با چشماش خورد من رو.
اقای مهندس منتظر هستن بفرماییدرفتیم با هم سمت اتاقی که درب کرمی چوبی داشت وبعد از تقه ایی منشی داخل رفت وگفت:
اسفندیار خان اقای مهندس اومدنبگو بیاد داخلدستمو فرو کردم داخل موهام کمی بلند شده بود.
بفرمایید وچشمکی زد جوابش رو ندادم ورفتم داخل سرم رو باال کردم اتاق تقریبا بزرگی روبروم بود باپارکت ودیوارکوب قهوه ایی ومردی تقریبا  52ساله نشسته بود پشت میز اوهوع این شوهر مهتابه؟؟؟این
که سن پدر بزرگ منو داره.
سالم مهندس مشتاق دیداروایستاد
سالم اسفندیار خان بزرگ احوال شما؟؟؟-ممنونم پسرم واقعا فکرشو نمیکردم بیایی ولی زرنگ تر از این حرفایی
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-نه بابا زرنگی از شماست ما غالم شماییم

اره جون خودم وقتش که برسه اسفندیار دهنت رو  6بانده اسفالت میکنم تک باشی.
نه بابا چرب زبونی هم که بلدی نه خوشم اومد ادم قابلی هستی ایگیت جاناوهوع رفته هفت پشت منو هم در اورده.
بله دیگه جنابخب خودت میگی یا دوست داری اعتراف بکشم؟؟؟مگه من باشما این حرفا رو دارم؟؟؟همسر شما واقعا ادم پستیه فکرشو نمیکردم یک زن بتونه انقدربیشعور باشه ..واقعا ادمی مثل شما تکه کارش به چه منظور بود نمیدونم ولی من اصال فکرشم نمیکردم که
همسر شما باشه واقعا قصد توهین نداشتم
پس میگی نمیدونستی؟؟؟بله سگ بشم دروغ بگم همسرتون گفتند که شوهرم یک ادم پست فطرته که منو میفرسته ...الاله اال اهللتا پول دربیارم من هم گفتم اشکال نداره یک شب که هزار شب نمیشه.
که اینطور من همه چیزو میدونم پسرم .پس دلیل ترس وجود ندارهچی؟؟؟عه "..هرجور فوحش که میتونی بذار خودت" منو میپیچونی دارم برات.
جدا؟؟؟بله من داخل کیف همسرم بلندگو جاساز کرده بودم تمامی حرفاتون رو شنیدم چند وقت بود بهشمشکوک بودم واینکه میدونم که توی کار پول شویی هستی مهندس جان
خب؟؟؟بهتره جدی بشم
چیشد پسرم یهو جدی شدی؟؟؟-مشکلیه؟؟؟
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خب اوال اینکه من میخوام باهام همکاری کنی دوما اینکه بریم یه جایی االن صحنه ایی گذاشتم با همببینیم
من کار دارمنمیشه من باید ادم جدی بشم حاال که خودش خواست مثل رفتارم با بقیه خشک وخشن اسفندیار کوسه
دارم برات
پسرم یه خواهشهمیشه به من نگید پسرم؟؟؟البته البته وهمکاریمون واست تمام کارایی رو که میخوام وخواهشه که انجام بدی چون تعریفت رو خیلیشنیدم میفرستم واینکه االن  6دقیقه بیشتر کارم طول نمیکشه
پس بریمبریمهمراهش راه افتادم من رو برد به دو طبقه پایین تر جایی که کلش رو پال ستیک گرفته بودن رسیدیم به
یک نفر
زن بود المپ ها روشن شد این که مهتابه بدون هیچ حجابی بودش.
پسر جان دیشب گذشت دیگه به دردم نمیخورهبا سکوت نگاه کردم دور دهنش رو کهنه ایی پیچیده بود که نتونه جیغ بزنه تکیه زدم به ستون خودش رو
تکون میداد واشک از چشماش سرازیر شده بود دست اسفندیار نمی افتاد از من ضربه میدید خدا خیرت
بده اسفندیار
اسفندیار رو به نوچه اش:میالد بیار اون میله ارو..
چشم قربانکمی گذشت میالد همراه یک میله چهل سانتی گداخته اومد
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ببین سورنا جان انتقام شیرین تراز بخششه نه؟؟؟- ..

میله رو با انبر دست توی دستاش گرفت میله یک میلگرد پهن بود یعنی میخواد چیکار کنه؟؟؟
به چشمای اسفندیار نگاه کردم توسی سبز وسرد سردیش ادمو میکشت سیبیلی خرمایی رنگ موهاش
داشت وپوستی سفید وسط سرشم انگاری که طی زده بودند برق میزد .خخخخ
میله رو جا به جا کرد رفت سمت مهتاب دست کشید به ا-ن-د-ا-مش وگفت:
عزیزم خیلی تلخه جزایی هم داری وخودتم خوب میدونی مگه نه؟؟؟مهتاب از ترس میلرزید و من از همیشه بی روح تر به یک ادم در حال مرگ نگاه کردم
ومیله گداخته رو گذاشت رو ا-ن-د-ا-م مهتاب....اوه اوه چه هیجانی مهتاب از درد از حال رفت حقشه
سریع میله گداخته رو جدا کرد که پوست مهتاب یکدفعه از جا در اومد.
دادزد:میله بعدی
میله بعدی رو به دستش دادند یکی زد توی صورت مهتاب بهوش اومد وخ-و-ن ازش چکه میکرد یکدفعه
میله رو کرد داخل "."...توی دلم دهنم رو اندازه غار باز کردم وبا تعجب در ظاهر زل زدم بهش این که از
من هم سنگدل تره کمی که گذشت مهتاب شل شد خب مرده دیگه کمی کف دستم عرق کرد ولی خودم
رو خونسرد نشون دادم
اسفندیار:نمایش خوبی بود سورنا جان؟؟؟
عالی چه افکار مارکسیستی دارید.این منم دیگه پسر جان سورنا ادم باید سنگ باشه از این به بعد که باهم کار میکنیم هروقت از اینبرنامه ها داشتم صدات میکنم
باهاش دست دادم وگفتم:خوشحال شدم از اشناییتون
من همورفتم سمت ماشین سرم به شدت درد میکرد این چه طرزش بود؟؟؟
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موبایلمو نگاه کردم  82تا میس کال ودرخواست تماس داشتم ولی دستهام میلرزید این اخر پست بودنه.
وای خدای من میله رو تا ته فرو کرد همش یادم میاد کسی که دیشب پیشم بود امروز چیشد.
اوففففف اون سه تایی که مردن تقصیر از من نبود از کشتن نیلوفر یکم احساس بدی داشتم .اونم شاید
نمرده باشه.
ولی تمام افکار رو از خودم دور کردم خدای من وای مگه یه ادم میتونه با زنش این کارو کنه؟؟؟
خب اره دیگه سورنا جان اگه خودتم بودی همین کارو میکردی خودم رو قانع کردم ورفتم سمت شرکت
منشی ایستاد وگفت:
سالم عزیزم خوبی؟؟؟این چه طرز حرف زدنه؟؟؟خانوم محمدی؟؟؟شما اخراجیداخه چرا؟؟؟همین که گفتم برید حساب داری وتسویه حساب کنید.چی میگی سورنا مگه من عشقت نیستم؟؟؟ههه احمق نباش گفتم اخراج میفهمی اخراج.با گریه گفت:تورو خدات سورنا من به کارم نیاز دارم
سریع رفتم اتاقمو وزنگ زدم حراست شرکت واومدند وملیکا رو بردند اخیش یه کنه کمتر رفتم داخل
دفترم وزنگ زدم به روزنامه نیازمندی ها وگفتم بزنن که به منشی نیازمندم کمی که گذشت رهام وحسام
وارد اتاق شدند
حسام :اینجا چه خبره طویله شده؟؟؟منشی کو؟؟؟
اخراجش کردم خیلی اویز بودرهام:بیخیال منشیت اسفندیار رو چیکارش کردی؟؟؟
-میشه االن نگم؟؟؟
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وکتم رو برداشتم ورفتم بیرون اصال حوصله حسام وروهامو نداشتم..موبایلم زنگ خورد وصل کردم:
بله؟؟؟سالم اقای مهندس سرداری خوبید؟؟؟شما؟؟؟من رئیس دانشگاه دولتی ""...هستم حسینیخوشبختم اقای حسینی امرتون؟؟؟راستش ما واسه رشته عمران نیاز به نیرو واسه دروس تخصصی داریم همه شمارو معرفی کردند وقتیدارید که به دانشگاه ما مرجعه کنید واستخدام بشید؟؟؟
راستش نمیدونم.این یه خواهشه میدونید که دانشگاه ما متصله به خیریه کودکان بی سرپرست.باشه کی مزاحم بشم؟؟؟شما مراحمید این چه حرفیه؟؟؟نه بابا نفرماییداگه میشه پنج روز دیگه ساعت 2صبح بیایید واقعا مفتخر میشیم از حضورتون نمیدونید چقدرخوشحالمون کردید واقعا ادم خیر شمایید
اره خیر سرم من وخیر بودن؟؟؟هههه چقدر هندونه زیر ا-غ-و-ش ادم میگذاره
چشم حتماممنونم خدانگهدار- .
قطع کردم به موبایلم خیره شدم یه دفعه موبایلم پرواز کرد چه کسی اجازه گستداخی این کار رو به
خودش داد؟؟؟
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سرم رو بلند کردم ودیدم که دو دختر درحال دویدن هستند.
الشه موبایلم رو داخل جیب شلوارم گذاشتم وبا دو تعقیبشون کردم.
رفتند داخل یکی از کوچه های منطقه" "..منطقه باکالسی بود تیپ دخترا هم عالی بود چقدر سریع
میدویدند.
ای خدا پاهام درد گرفت.
ای کاش کفش اسپرت پوشیده بودم.
اها یکیشون از یک طرف ویکیشون از طرف دیگه رفت پا تند کردم اهان یک قدم مونده بهش برسم
شالش از سرش افتاده بود موهاش رو باال بسته بود دستم رو دراز کردم وبا تمام قدرت کشیدمش.
اخ مردم.
لعنت به تو دختره احمق.
با کف دست اومدم روی زمین ودختر هم ولو شد روی من همونجور وسط کوچه خوابیده به خودم
چسبوندمش کردم
خودش رو تکون داد وباالخره صدای جیغ جیغوش در اومد
عه ولم کن .اشغال---------آیسان:
ببین هانیه اون پسره رو چه رفته توی موبایلش میایی یکم بخندیم؟؟؟ترو خدا ایسان من دیگه مثل چند سال پیش نیستمعه بیخیال دختر خاله یکم خوش میگذرهوای ببین من  87سالمه اخه چه خوشی هان؟؟؟-ترو خدا نفوذ بد نزن دیگه ببین من میگم یک دو سه تا گفتم سه فرار میکنیم خب
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وای باشه ببین بریم توی کوچه امون خب.باش باشخنده شیطانی کردم وگفتم:
یکدو
سه

وقتی زدم توی دستش صدای تلق تلوق رو فهمیدم اگه شانس بیاره موبایلش ضد ضربه باشه برده ناگهان
صدای قدم هاش رو سرعتم رو بیشتر کردم من وهانیه باهم دیگه دختر خاله اییم اما من بخاطر نبود مامان
بابا وخارج بودنشون همراه هانیه وبرادرش همایون زندگی میکنم وپدرشون اسفندیار خان ادم های خیلی
خوبی هستن به من خیلی اهمیت میدن همایون هم همراه گالره همسرش وپسرشون نیما که  46سالشه
توی عمارت زندگی میکنن مهتاب هم زن عمو اسفندیاره من وهانیه رابطه خیلی خوبی باهاش داریم خاله
ثریا از وقتی مرد من ایران اومدم.
بیخیال افکار مالیخولیایی شدم وسریع تر دویدم اهان راستی یادم اومد یه چیز دیگه رو من  42سالمه
وامسال تازه وارد دانشگاه میشم البته تا اخر هفته که اولین کالسه گرایش مهندسی عمران.
همراه هانیه رفتیم داخل کوچه امون هانیه رفت سمت در پشتی عمارت ومن هم از در خروجی برم داخل
یه دفعه حس سوزش رو توی پوست سرم حس کردم وگرومپ زمین خوردنم رو اخ خدا از زندگی
ساقطت کنه مردم.
لعنت به اون دستای سنگینت نکبت مگه یه گوشی چقدر ارزش داره؟؟؟
فقط عطرش رو میتونستم حس کنم ونفس هاش رو که با عصبانیت نفس میکشید
اشهدم رو خوندم
داد زدم:
-عه ولم کن اشغال.

37

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-اگه نکنم؟؟؟

با ارنج زدم پهلوش دستش کمی شل شد سریع رفتم کنار وبدون اینکه نگاهش کنم خواستم در برم که
دستمو کشید ایستادم.
اوه قدشم که اندازه غول بیابونیه از پایین تا باال رفتم نه بابا کفش های واکس خورده ات تو حلقم اوه اوه
شلوارشو شلوار مارکت رو برم چقدر پاهاش درازن اوففف تمام نمیشه؟؟؟به زرافه گفته زکی اینم که
کتش اوه چقدر خوشتیپه بیخیال مرتیکه چموش داشت به کشتنم میداد باال باال وباال تر اوه این که 32
سانتی از من بلند تره کمی جامو تغییر دادم اوفففففف چشارو موهاشو لباشو این همون انتره که من رو
تعقیب کرد؟؟؟
اهوووم تموم شد؟؟؟سرم رو تکون دادم ودست رو با خشم از دستش کشیدم اول ولم نکرد ولی وقتی نگاهش به اسمش کوچه
افتاد دستش شل شد
زیر چشمش کبود شد این چه مرگشه؟؟؟سرش رو گرفت
داد زد:نــــــــــــــــه امکان نداره.
نفسش رو به سختی بیرون میداد نشست کنار جدول چشماش شبیه خ-و-ن اشام ها قرمز شده بود اولش
ترسیدم ولی بعد دلم سوخت واسش گفتم:
اقا خوبید؟؟؟یه دفعه ایستاد وبا دو رفت وا این چشه؟؟؟
چرا مثل خل وچل ها شده؟؟؟
شونه امو باال انداختم بیخیال رفتم داخل محبوبه در حال ابیاری باغچه بود جیغ زدم:
سالم عزیز مـــــــــــنمحبوبه  62سالشه خدمتکار عمو اسفندیاره خیلی دوسش دارم همیشه به درد دل ها من احساسی گوش
میده.
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بیشتر از حتی عمو اسفندیار دوسش دارم.

شال رو کامل برداشتم وموهای خرمایی تیره امو باز کردم اخیییییششششش
محبوبه:برو داخل عزیزم سرما میخوری ها
نه عشقموپریدم وروی گونه های پر مهرش محبت کاشتم رفتم داخل عمو نشسته بود روی کاناپه.
سالم عمو جون خودم خوبی؟؟؟سالم بر جوجه فنج خودم خوشگل عمو.تازه اومدید؟؟؟بله عزیزم .بپر بیا یه ب-....و-...سم بده ببینمپریدم سمت عمو وحصار پر از محبتش رو روی من باز کرد وبعد از جا گرفتنم در حصار شیرینش در های
خروجی رو بست همیشه مهتاب از این کارام بدش میومد ومیگفت نکن وفاصله بگیر وروزی پشیمون
میشی واز این زرت وپرت ها.
ناگهان یادش افتادم گفتم:
عمو مهتابی کجاس؟؟؟دلم واسش تنگ شده سه روزه ندیدمشنمیدونم عزیزم فکر کنم رفته شهرشوناخه چرا عموییبیخیالش شو دختر جونمچشم هرچی که عموی گلم بگهالهی من قربون اهوی خوشگلم برم-خدانکنه عمو جونم
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هانیه اومد پوزخندی زد زبونم رو واسش دراوردم
باشه زبون در بیار ایسان خانوم نوبت ماهم میشهاِ عمو ببین چی میگه هاچیکار داری عزیزم رو هانیه جان؟؟؟هیچی بابا جونم هیچی میگم از گالدیاتور چه خبر؟؟؟نمیدونم فکر کنم داره رو مخ یه نفر دیگه کار میکنه.همایون گفت توی اتاق کارت دارهعمو اسفندیار رفت سمت اتاق کارش
توی این موندم گالدیاتور کیه؟؟؟
توی این ده سالی که اومدم اینجا هرروز اخبار از گالدیاتور گفته میشه واونم اینه که داره روی مخ یکی
میره
یکبار از هانیه پرسیدم گفت واال منم ندیدمش قبال که بچه بود دیدمش خیلی وحشتناک بود چیزی که
مستحقشه.
از اونجایی که اطالع دارم گالدیاتور اسم جنگجویان رُمیه که همیشه ادم رو سرگرم میکنن عاشق رُم
وایتالیا هستم مامان وبابا هم دوسال پیش از امریکا به ایتالیا ورُم رفتند  .یاد اون پسر مرموز افتادم چیرا
یهو منقلب شد؟؟؟
رفتم توی اتاقم از ده سالگی طراحی سیاه سفید خ-و-ندم همراه مدرک دیپلم ریاضی فیزیکم االن یک
مدرک دیپلم طراحی هم دارم سریع کالک روغنی وذغال واسپری ثابت کننده رو گذاشتم واون چهره رو
کشیدم چقدر جذاب بود تاشب به اون چشم ها ولب های خاصش فکر کردم با گواش سبز چشمش رو
کشیدم بعد هم کمی رگه های زرد داخلش زدم حاال شده بود شبیه خودش در باز شد وارمین اومد داخل
اتاق ارمین پسر زنی که بعد از خاله گرفت اسفندیار خان هستش پسری  88ساله با چشم وابروی مشکی
وخوش قد وهیکل ولی من دلم میخواد سر به تنش نباشه حاال...
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چیکار میکنی خوشگله؟؟؟طراحیمیشه ببینمنوچچرا اخه پیشی جونم.-میشه به من نگی پیشی؟؟؟

اخه چشمات منو یاد گربه عمه سوزان میندازه خخخخخمرگ بیشعوراومد داخل ودر رو بست من باشلوارک وتاپ بودم کمی موذب نشستم نشست رو صندلی ودستمو گرفت
ومن رو جلو کشید
ایستاد وکمی فاصله ها رو کم کرد یه چشم غره بهش رفتم ودستش رو پس زدم وگفتم:
اِ نکناشتی نه؟؟؟دروغ گفتم:نه.
جان ارمینعه نکبتنکبتت میشم خانومیچندش چلغوز میری بیرون؟؟؟نوچ خانومم-من خانومت نیستم
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میشی اگه اجازه میدادی که همین امشب ...سیس تند نرو بیشعور-باش من بیشعور

نشست رو صندلی باز واشاره زد به سمته خودش یعنی بنشینم دوست پسرمه دیگه نشستم روی پاهاش از
دوسال پیش که باهم دوست شدیم به قول خودش پاشو از گلیمش دراز تر نکرده حتی یه ب-و-س-ه
هم بهش ندادم امروز هم بخاطر اینکه باهاش دیروز بحثم شد از لج افتادم باهاشدستشو داخل موهام کرد
وگفت:
خانومم چرا لج میکنه؟؟؟ارمینهوووم.اگه واقعا منو دوس داری به عمو بگو از من خواستگاری کنه خب خسته شدمحالت چهره اش کمی تغییر کرد وباخشم گفت:
باز این موضوع؟؟؟من که در نمیرم بابا من هستم تا اخر عمر بیخ ریشت ولی تو هنوز که کوچیکیدانشگاهت تموم بشه بعد
اخه چرا؟؟؟نمیشه که.اووووفففف باشه.وسرم رو برگردوندم.
اروم حصار دتسانش را تنگ کرد وگفت:
قهر نکن دیگه من تورو میگیرم میدونی چرا؟؟؟-نه
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چون همونجور که نگاهت میکنم دیونه میشم چه برسه به اینکه زنم بشی...بسه بسه باز پررو شدی؟؟؟پاشو برو اتاقتاخه بذار یه شب امتحان کنیم ضرر نداره که ...یه ب-و-س فقط ایسان...توش موندم راست میگه ولی نه.
نگا نگا باز پررو شدفقط یه کوچولو یه کم یه شب که هزار شب نمیشه خانوممپاشو برو عزیزم اتاقتخواستم بیاستم ناگهان دست من رو کشید سریع ب-و-س-ی-د-م...
چرا همه میگن حس خوبیه؟؟؟
چرا من حس خوبی ندارم؟؟؟
یکدفعه در باز شد....
ارمین:عه بر خر مگس معرکه لعنت
عمو:چه خبره اینجا؟؟؟
توی این مدت به خواست ارمین چیزی به کسی نگفته بودیم
عمو داد زد:چه خبره هان؟؟؟
ارمین:بابا.
بابا وزهرمار چه غلطی داشتی میکردی؟؟؟میدونی این دختر امانته دست ما؟؟؟ارمین:بابا من
-خفه شو حیـون واسه یکی بگو که تورو نشناسه.
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ارمین سریع از اتاق رفت بیرون من هم شکه کِز کردم گوشه اییعمو اومد داخل اتاق ودر رو بست یک
دفعه مثل بمب ساعتی منفجر شد:
چند وقته ؟؟؟- .
ایسان باتواماشکم چکید
-2سال
-2سال این موضوع رو از من مخفی کردی؟؟؟
عمو.هیسسس ایسان هیسسسعمـ.گفتم هیسسسس .دختری هنوز؟؟؟سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم
راست میگی؟؟؟بلهدیگه از فردا تو وارمین هیچ کاری باهم نداریدولیولی ودردباشه.-خوبه
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وسریع اتاق رو ترک کرد مردشورت رو ببرن ارمین وای من نباید اجازه میدادم به ارمین ولی خب شد
دیگه.
نمیفهمم عمو چرا انقدر عصبیه واین موضوع که چرا بابا ماموریت رو بیخیال نمیشه ونمیاد ایران ومن سالی
یک ماه فقط میتونم ببینمش بابام پلیس اداره اگاهیه توی دایره مالی خسته شدم از این زندگی مامانم هم
پلیس اداره جناییه چند ساله که واسه تحقیق روی یکی از بزرگترین پرونده های خاورمیانه به کشور های
مختلف میرن موبایلم رودستم گرفتم وشماره مامان رو گرفتم بعد از  6بوق جواب داد:
جانم ایسان خوبی؟؟؟این موقع زنگ زدیسالم مامانچرا صدات گرفته اس؟؟؟عمو اینا اذیتت کردن؟؟؟نه مامان دلم واست تنگ شدهعزیزم من هم خب اخر ماه بیانمیشه که دانشگاه دارم نمیتونید این ماموریت کوفتی رو بیخیال بشید؟؟؟ببینید چند ساله به هیچ نتیجهایی نرسیدید
عزیزم نمیشه که من وپدرت در حال خدمت به کشورمون جونمون رو هم میدیممامان من دارم عذاب میکشم یعنی من واستون مهم نیستم؟؟؟چرا عزیزم مهمی ولی ببین حاال که داریم نزدیک میشیم که نمیتونیم بیخیال بشیم کهاخه شما از اونور اب چجور میتونید بفهمید اینوری ها چه غلطی میکننعزیزم اینجا همه چیز پیشرفته تره بعدشم ما واسه گرفتن واسطه های بین المللی این ماموریت روپذیرفتیم
اوففففف خیلی خب راحت بگو کار مهم تر از توئه ایسان برو سرت رو بذار زمین وبمیر.-این چه حرفیه؟؟؟
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حرف حقیقتچه حقیقتی دخترم-اگه واقعا من مهم باشم میومدید یه سر میزدید

ببین ما به محض ورودمون به ایران واسطه ها میفهمن که پلیس هستیم اینقدر جاسوس دارن وما هم فقطدرصورت اتمام ماموریت میتونیم برگردیم
مامان چرت وپرت نگو.این قانونه کشوره.مردشور این کشور لعنتی رو ببرنعزیزم این چه حرفیه؟؟؟مامان من تورو میخوام حرفم اینه.ببین یکم صبر کنی میاییم قولمامان اخه چقدر صبر کنم هان؟؟؟ببین عزیزمنه تو ببین مامان من اصال چرا منو نبردید هان؟؟؟چونکه اداره گفت اگه اتفاقی واست بیافته ما مسئولش نیستیماتفاق بدتر از این؟؟؟ایسان مامان چیزی شده؟؟؟حتما باید چیزی بشه؟؟؟ها؟؟؟واشک هام شروع به ریختن کردند
-دخترم.
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مامان من تنهام چرا نمیفهمی هان؟؟؟چرا درک نمیکنی هیچ کس رو ندارم؟؟؟چیزی شده؟؟؟تو که همش میگفتی عمو اسفندیار فوق العاده اس؟؟؟االنم میگمپس چی؟؟؟مامان من تورو میخوام درک میکنی ؟؟؟نمیشه ایسان باید صبر کنی بگذار پدرت اینجاست خودت باهاش صحبت کنکمی گذشت صدای بابا توی گوشم پیچید:
ایسان بابا نبینم ناراحتی.باباودیگه هق هق امونم رو برید.
جان بابا .داری گریه میکنی؟؟؟بابا بیایین ایراندخترم نمیشه که مادرت همه چیزو واست توضیح داد که.بابا لدفن.دخترم چیزت شده؟؟؟چرا داری لجبازی میکنی؟؟؟یا میایین یا اینکه من از خونه اسفندیار خان میرم.اون مردک اذیتت کرده؟؟؟از اولشم نباید میسپردمت به اون.نه بابا اذیت نکرده ولی اگه نیایین میرم اصال میرم ازدواج میکنم.چی میگی ایسان حالت خوبه؟؟؟بگذار فردا صحبت کنیم-نه بابا همین االن
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از دادی که زدم خودم هم متعجب شدم.
ایسان بابا من االن باید برم جایی خداحافظوقطع شد
چقدر راحت من دختر این خانواده نیستم؟؟؟
چرا اینا از بچه اشون محافظت نمیکنن؟؟؟

زانو هامو ا-غ-و-ش کردم وتا صبح گریه کردم االن دوروز میگذره به جز ناهار وشام واسه هیچ چیزی
بیرون نرفتم
فردا هم قراره برم کالس اوفففففف.
کاش عمو اجازه میداد من میرفتم خونه خودم یعنی خونه پدریم.
--------سورنا:
وقتی توی چشماش نگاه کردم خیلی چیز ها دیدم ولی بیخیال شدم مثل همه چشم توسی رنگ ها مثل
چشمای خودم چقدر قیافه اش شبیه گربه بود از عکس العملش کمی جا خوردم وقتی خواست بره دستش
رو گرفتم ناگهان چشمم افتاد به اسم کوچه مثل برق چیزی از ذهنم عبور کرد مرگ نازنین مرگ خاله
ارزو مرگ مامانم اون اتفاق شوم درست همین کوچه .درست همین جا درست خونه ا-غ-و-شی عمارت
خاله ارزو درست خونه اون هانیه وهمایون اشغال سگ صفت که مادر باالسرشون نبود واز پدر گور به
گورشونم خبری نبود درست همین پالک ابی درست همین جایی که سورنا مرد دختر با چشمای گرد
نگاهم کرد حنجره خشکیده ام رو حرکت دادم نمیفهمیدم چی میگم واین مهم نبود
مهم من بودم که مردم
مهم من بودم که سنگ شدم
مهم سورنایی بود که سوخت
مهم اون سورنایی بود که تنهایی اون همه مصیبت رو به جون خرید
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مهم من ورهام بودیم که زخم خورده این کوچه اییم
نشستم لبه جدول مثل همیشه کوچه قشنگ ترین کوچه تهران بود ولی باخودش غم داشت
مرگ داشت
نفرین داشت
آه داشت
فریاد داشت
مرده ایی داشت که االن نفس میکشه.
مردی داشت که در پس همین کوچه خم شد
هیوالیی شد برای ترس همه
اون مرد سوخت
خاکستر شد
اون مرده هیوالی شهر شد
اون مرده فقط سوختنش رو دید
اون مرده مرد شد
واالن اون مرد توی همین کوچه اس
اون مرد االن روی همون جدول های  42سال پیشه
اون مرد هنوز نفس میکشه
اون مرد زنده اس همایون
اون مرد گالدیاتور جونت میشه
اون مرد توی جنگ میاد
ومبارزه رو میبره مطمئن باش
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من سورنا
زخم خورده ایی از دنیا
وارثی تنها با غمها میام سراغت
من سورنا
کسی که اشکی واسش نموند.
کسی که همه چیزش رو به خاکستر کشیدی
کسی که تو جونیی از درد پیری مرده
کسی که االن روی پاهاشه
نامم رو سورنا
لقبم را گالدیاتور.
غرورم را داوینچی نقاشی کشید وحال از اثر داوینچی من ماندم یک گالدیاتور.
ایستادم دویدم نمیدونم کجا ولی دلم میخواست فعال با اون کوچه وافرادی که ساکنش هستن روبرو نشم
من هنوز قدرت الزم دارم قدرتی که االن عزمم رو جزم کرد واسه همکاری با اسفندیار وهمکاری با اداره
اگاهی.
سرم رو بلند کردم خودشه همینجاس رفتم داخل اداره
مامور:شکایتی دارید اقا؟؟؟
سالم من باید با رئیس حرف بزنمدر چه مورد؟؟؟در مورد یک پروندهرفت داخل تا رئیس رو اطالع کنه ولی یادم اومد اسفندیار همه جا کالغ داره دقیقه نود حالش رو میگیرم از
اداره بیرون اومدم وراه افتادم سمت جایی که ماشین بود روبروی شرکت ماشین رو سوار شدم وراه افتادم
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رفتم سمت خونه ی رهام وبه حسام هم پیغام صوتی زدم که بره اونجا همه جارو کناکش کردم ببینم
میکروفنی چیزی نباشه اها زیر صندلیم یه دونه پیدا کردم عادی گذاشتمش سر جاش خوبه اسفندیار تو
زرنگی من زرنگ ترم رسیدم روبروی عمارت رهام دوبار بوق زدم ومش محمد در رو باز کرد ماشین رو
پاک کردم ورفتم داخل
سالم رهام جان خوبی داداش؟؟؟سالم کجایی داداش از صبح تاحاال؟؟؟تمام چیزایی که دیدم باز خاطرم اومد اون اسفندیار هم درست به همایون شبیهه اگه نمیشناختمش میگفتم
حتما باباشه
چیشد سورنا رنگت پریده؟؟؟میشه یه نوشیدنی داغ بگی بیارن؟؟؟البته چایی یا قهوه؟ چی میخوری؟؟؟چایی لیموحشمت خانوم حشمتبله اقا رهاممیشه دوتا چایی لیمو بیاری؟؟؟حسام:سه تا بیار حشمت خانوم
ایستادم وبا حسام گرم دست دادم.
حسام:چیه داداش؟؟؟اسفندیار چیکارت کرد؟؟؟دک وپوز سالمی؟
مرضرهام:حسام جان داغونه هیچی بهش نگو
حسام:چرا پس؟؟؟
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-بچه ها نمیدونید امروز چیا که ندیدیم

حسام:من گفتم نرو دیدن اسفندیار خودت رفتی حاال بگو چیکار کرد؟؟؟
راستش حتی فکرشم حالمو بد میکنهرهام:داداش شدی مثل ده سال پیش چی شده؟؟؟
متاسفانه برگشتم به ده سال پیشرهام:نه
جان تو تصادفی یه دختر زد به موبایلم منم خواستم تالفی کنم که رفت توی کوچه دقیقا جلویعمارتمون ...
رهام هم رنگش پرید وشل شد روی کاناپه کمی گذشت اشک هاش جاری شد برای مرگ نازنین
حضورنداشت ولی موقع مرگ مادرش ومادر من  1و 5سالش بود
حسام:کوچه واسه چی؟؟؟
میگم که دختره رفتحسام:من شنیدم خونه اسفندیار هم همون اطرافه ها راسی بگو چکار کرد باهات بگو دیگه ؟
راستش رفتم داخل شرکت اولش یکم از روی خوبم باهاش برخورد کردم ولی بعدش فهمیدم که داخلکیف مهتاب میکروفون جاسازی کرده بوده ویکم روی سگم رو بهش نشون دادم واون هم پیشنهاد کرد
که باهم دیگه همکاری کنیم
حسام:نگو که قبول کردم.
چرا قبول کردمش ولی بعدش گفت واست یه نمایشنامه ترتیب دادم وقتی رفتم دیدم که مهتاب رو بدونتن پوشی به ستونی سیمانی بسته خیلی سعی کرد ولی نتونست خودش رو نجات بده.
حسام:جان من بگو چجور کشتش؟؟؟
-راستش چجور بگم؟؟؟این از من هم وحشی تره
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حسام:بگو بگو.

یه دونه میلگرد قطور حدودا  12سانتی رو گداخته کرده بود واول به ا-ن-د-ا-مش گذاشترهام:اوه چقدر وحشی
حسام:بعدش
لبخند ژکونده زدم چقدر کنجکاو بود این پسر
یه میله همون اندازه ایی گداخته رو هم تا ته داخل یه جاش کرد.حسام قه خنده زد وگفت:
بردش جایی که عرب نی انداخت نه؟؟؟دقیقاحسام:جان من میگی لحظه اخر بهش چی گفت؟؟؟عجب مارمولکیه این اسفندیار گذاشته اخرتش هم
دختره کیفور باشه خخخخخخخ
عه لوس نشو گفتش که خیلی تلخه؟حسام:مگه چی تلخ بود؟بابا حتما داف بوده که تو بهش گیر دادی خداییش حیفش کرد ها کاش میذاشت
به منم خیری برسه خخخخخ
حسام مردشور اون ریختتو نبرن خخخخخخخرهام:واقعا این یارو وحشیه خیلی مراقب باش سورنا خخخ
میدونم رهام جان نگران نباشمگه میشه اخه داداشم؟؟؟همه چیز حل میشه راستش یه تصمیم هایی واسش دارمحسام:چی؟؟؟
-بعدا میگم.
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حسام:جان من بادم شیر بازی نکن این از دمش هم ضربه بدی وارد میکنه.باشه مراقب هستم راستی شماهم دیگه عادی برخورد کنید مثل جوری که میدونید من همکار اسفندیارهستم وعین خیالتون نیست باشه..؟
باشه چشم دادا.با هم دیگه رفتیم سر میز سلطنتی که رهام از فنالند سفارش داده بود.
غذا رو خوردیم وکمی گپ زدیم
****.
االن دوروز میگذره
حسام ساعت  2داره میشه به یکیش رضایت بده دیگه.حسام:ببین هرچی بپوشی اون قیافه مارمولکیت زار میزنه اخه اینم قیافه اس توداری؟؟؟ازبس که
خوشگلی هیچ کدوم زشتت نمیکنه روز اولی تموم دخترا خاطرخواهت میشن منم که تحمل ندارم ببینم تو
به دختری نگاه میکنی .خخخخخ
مرگ جونور ببین همین کت مخمل سورمه ایی وشلوار کتان مشکی خوبه دیگه با این پیراهن سفید همعالی میشه.
چه بگویم از پس دلبر ویار بپوش اخرش من تورو از دستت میدمچرا چرت وپرت میگی؟؟؟اینایی که من بهشون میخوام درس بدم  42-47سالشونه خل شدی؟؟؟مندست کمش  81-82رو دارم بیام با دختری که ده یازده سال از خودم کوچیکتره؟؟؟ال اله اال اهلل.
اخه من ازت میترسم عشقم میترسم بری ومخ یکی از همین هیجده ساله های ال خاک رفته رو بزنیحســــــــــــام .من همینجوریشم راضی به رفتن نیستم دیگه داره دیرم میشه مسخره بازی در نیار.رهام وارد اتاقم شد وگفت:
-چیشد داداش چرا نمیری؟؟؟
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-اگه این مش قورباغه بذاره.

حسام:بیا ببین رهام جون برادر شوور خودت شاهد از همین االن داره چرت میگه ...سرم هوو بیاره حاال
چه خاکی بزنم توی سرم؟؟؟
رهام خنده دختر کشی زد وگفت:
گل رس بهترین گِله .خخخخخخحسام:باشه تو هم مسخره کن .این زیمین بی صاحاب گردس یه روز به من میرسی.
سرم رو تکون دادم وبا رهام وحسام دست دادم وراه افتادم سمت دانشگاه نمیدونم چرا این دانشگاه به من
گیر داد؟؟؟
پوووووفففففففففففف..
رسیدم داخل محوطه دانشگاه ماشین رو جایی که استاد ها پارک میکنن پارک کردم ووقتی خواستم برم
دختر موبلوندی گفت:
سالم عزیزمچه مغرور از بچه های ارشدی؟؟؟پسر جون؟؟؟اخه ادم به خوشتیپی تو اینقدر قیافه میگیره؟؟؟عینک دودیم رو برداشتم وداخل کیفم گذاشتم وراه افتادم سمت در ورودی همون دختر همراه دو دختر
دیگه اومدند سمتم.
دختر بلوند:چقدر هم فوفول اومده دانشگاه پسر جون مگه استادی که اینجور تیپ زدی جیگر؟؟؟
- .
دختر دیگه:سمیرا بیخیال از این پسر ابی گرم نمیشه فکر کنم برادر بسیجیه.
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سمیرا همون بلونده:نه بابا این؟؟؟
خانوم ها لطفا مزاحم نشید.واز کنارشون رد شدم
با دهنی باز نگاهم میکردند همه جا که نمیشه با هر کسی استغفراهلل...
این دختر هایی هم که باهاشون بودم واسه این بود که درس عبرت بشه واسشون واال من فقط دخترا رو
فقط واسه تو ت-خ-ت میخوام واالن اینجا محیط دانشگاه ودختر هجده ساله به فازم نمیخوره.
به سمت اسانسور رفتم عه این که کارت میخواد
پوففففف
راه پله هارو در پیش گرفتم.
اوه پسره رو دخترا.ملیکا عجب جیگریه تا به حال ندیده بودمش از بچه های ارشده؟؟؟رکسانا خیلی خوشگلهنیم نگاهی تمسخر امیز بهشون کردم وراهم رو ادامه دادم وقتی خواستم وارد دفتر مدیر بشم دوتا دختر
هم دیگه رو پشت دیوار ها ا-غ-و-ش کرده بودند کیفم رو جابه جا کردم ورفتم پشت دیوار دور از چشم
همه یکیشون هق هق میکرد.
ببین ایسان روز اولیو به دهن همه زهر نکن ها ارمین اگه تورو بخواد میاد سراغتببین هلینا اگه نیاد چی هان؟؟؟نمیدونی عمو چقدر داد زد سرمبیخیال عزیزم فکرش رو نکن .یه خبر توپ.چی؟؟؟از دخترا توی محوطه شنیدم که امروز یکی از استاد های قبل بازنشسته شده وبه جاش یه استاد جوونوخیلی خوشگل اومده همه میگن خیلی خوشگله وبه کسی هم محل نمیگذاره.
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-پس جون میده کنفش کنیم؟؟؟

"منو کنف کنی؟؟؟دختره پررو من مثل شمارو در عرض پنج دقیقه کنف میکنم واسم بحثشون جذاب
شد "
فکر نکنم اگه رگ مرغی و بسیجی باشه چی؟؟؟همه فکر میکردن که از بچه های ارشده ولی رکسانا ازاقای حسینی پرسیده چونکه اقای حسینی عموشه واونم گفته که از استاد هاس .هنوز هم کمی از بچه ها
میدونن تازه میگن بچه پولدارم هست با اخرین سیستم بی ام دبلیو اومده دست کم ماشینش  4میلیاردی
می ارزه همه چیز ماشینش سفارشیه
حتما پارتی مارتی داشته اومده با این حساب دلم داره قنج میره دهنش رو دوبانده اسفالت کنم."دهن منو؟؟؟؟ببین دارم برات فقط اگه اون قیافه های خوشگلتون رو ببینم عالی میشه "
ببین کی از پارتی میگه ها واسه کسی بگو که درکت کنه خودتم با پارتی اومدی ها.حاال هی خنگ بودن منو توی سرم بکوب خب.دیگه موندن رو جایز ندونستم ورفتم داخل دفتر حسینی حسینی ایستاد وباشوق گفت:
به جناب سورنا خان توی اسمون ها دنبالتون بودیم واقعا مارو مفتخر کردیدممنون.خب پسرم گفتی که قبوله من هم واست امروز تا ساعت  1عصر وقتت رو پر پر کردم.چشم االن کالس چنده؟؟؟یکم اخماش توی هم رفت واسه این که لحنم زیاد از حد خشک بود خب چکار کنم با این اخالق خو
گرفتم فقط میتونم با حسام ورهام بگم وبخندم.
کالس .آ.8چشم پس من رفتم-چایی قهوه؟؟؟

57

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-ممنونم

ایستاد واومد سمتم من هم ایستادم دستم رو توی دستش گرفت وگفت:
خیلی اقاییخدا از بزرگی کمت نکنه پسرمبه چهره نسبتا پیرش نگاه کردم دلم میخواست بگم اون برادر زاده ات رو جمع کن داره دانشگاه رو اباد
میکنه وطناب پرت کرده طرفم که باز چیزی نگفتم در جوابش فقط دستش رو گرم فشار دادم لبخندی زد
به زور لبم رو کش اوردم ولبخندی تحویلش دادم وراه افتادم به کالس آ8
اهان خودشه.
چه خبره اینجا جنگله؟؟؟
این صدا ها چیه؟؟؟
در رو باز کردم که کیفی سمتم پرت شد همه خشکشون زد تمام پوستم رو برای اخم غلیظ جمع کردم.
دادزدم:اینجا چه خبره؟؟؟؟
پسر:شما کی باشید؟؟؟
همه ساکت .من استاد جدید هستم.پسر حسابی جاخورد وگفت:
عذر میخوام استاد.همه درست بشینید.همه بعد از  5دقیقه نشستند ایستادم عینک طبیم رو زدم وگلوم رو صاف کردم وگفتم:
سالم خدمت همه دانشجو های گرامی من سورنا سرداری هستم مهندس عمران وشهر سازی واینکهمدرک ارشدم رو از دانشگاه .ایتالیا –رُم گرفتم کال سر کالسم دوست دارم همه در حد عالی باشن اگه
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عالی باشید قول میدم اخر دوره تحصیلی از رتبه های یک تا سه رو بورسیه بدم برای ایتالیا واینکه من همه
جوره اگه درستون رو بخ-و-نید حمایتتون میکنم ولطفا سر کالس من نظم عمومی رو رعایت کنید تا من
بتونم به دروس اصلی برسم
همه دست زدند نه بابا این کجاش دست زدن داره؟؟؟
خب شروع میکنم به خوندن اسم هادانیار احمدیحاضرزها عبدحاضرو..تااینکه رسیدم به اسم
آیسان فرد.- .
آیسان فردآیسان فرد نیستش؟؟؟اها ایسان خانوم ببینیم کی کیو کنف میکنه ناگهان در باز شد ودوتا دختر پریدند داخل وقتی سرم رو از
برگه اوردم باال اون کوچه یادم اومد رو اون خاطرات قفل کردم ولی واسه به هم نریختن جو کالس سریع
به خودم اومدم
ایسان:سـ سـالم استاد.
-ایسان فرد شمایید؟؟؟

59

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
بـ .بلهاین هم من رو شناخت؟؟؟
چیشد این که میخواست منو کنف کنه؟؟؟

این چه طرز حرف زدنه خانوم فرد واین چه وقت حاضر شدنه؟؟؟ونگاه به ساعتم کردم  42دقیقه از  2گذشته بود.
-10دقیقه تاخیر.
اون دختر:استاد بخدا حواسمون نبود.
اره دیگه باید هم حواستون نباشه وقتی دارید نقشه واسه کنف کردن یک پسر میکشید
میخواستم به اونم دختر بگم اخه اون بیشعوره تو دیگه چرا ؟؟؟
مگه یه ادم چادری این شیطنت هارو میکنه بعدش گفتم شاید عشقی زیر چادر مشکیه وهیچی نگفتم.
بیایید داخل ولی اگه یکبار دیگه تاخیر داشته باشید تا اخر ترم از کالس محرومید.ایسان:بله؟؟؟؟
عجب رویی داره ها
چه پررو
چیزی گفتید؟؟؟فقط ما محرومیم دیگه نه؟؟؟ایسان تورو خدا دردسر درست نکن بیا بریم بشینیمول کن هلینا ببینم چی میگه.شما چیزی گفتید خانوم فرد؟؟؟هلینا:ایسان جان من.
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ودست ایسان رو گرفتو نشوند صندلی جلو
بعد از حضور وغیاب گفتم:
من جوونم درست ولی این دلیل نمیشه از جوون بودن من سو استفاده کنید واالن هم میریم سر درسخب فصل اول راه ترابری.
یک ساعت بود فک زدم دختر ها باشوق گوش میکردند پسر ها هم مطلب برداری میکردند خوبه به
حرف هام گوش دادن.
------ایسان:
حاال هی خنگ بودن منو بکوب سرم.باشه عزیزم چرا ناراحت میشی؟؟؟خب ببین چی میگی ها من رو بابا م اگه حمایتم نکنه چکار کنه هان؟؟؟ناسالمتی پلیسه هاباشه دیگه گریه نکن غصه هم نخورببین هلینا اگه ارمین بره چیکار کنم؟؟؟ترکم کنه؟؟؟ببین من میگم ادم خیلی بی شرفیه وقتی باتو اون کارا رو کرد بدون با بقیه هم میکنهیعنی میکنه؟؟؟تازه من میگم همه تازگی ها دوست دختر دارن ولی اون پست تره میدونی چرا؟؟؟چرا؟؟؟چونکه دروغ کثیف میگه که من فقط تورو میخوامناگهان نگاه کردم به ساعت وگفتم:
-هیـــــــــــن دیدی چیشد؟؟ساعت  2142دقیقه اس بدبخت شدیم
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وبا همدیگه سمت کالس ا 8دویدیم در رو که باز کردم اسمم رو استاد گفت وقتی سرش رو باال اورد
نزدیک بود سکته کنم این همون پسر خله وچله اونروز تو کوچه اس وای نکنه بخاطر موبایلش من رو
بندازه؟؟؟
چقدر خوشگل شده امروز واییییییی دهن رکسانا رو باید طال زد جیگریه واسه خودش.
موهاشو چشماشو وای خدا چقدر عینک بهش میاد یک دفعه یاد طراحیم افتادم درست شبیه طراحیم بود
چقدر قیافه اش خاصه.
5دقیقه بعد.
عه مردشور اون چشماتو ببرن
نکبت
اشغال
دیوث
چرا مثل سگ پاچه منو گرفتی؟؟؟
اخه مگه یه موبایل چقدر میشه خسیس گدا هرچی فوحش بود توی دلم بهش دادم اوه دخترا رو نگاه چه
قشنگ دارن به درس دادنش گوش میدن همه توی هپروتن پوووووففففففولی خداییش عالی درس میده.
اخیششششششششش تموم شد چقدر خسته شدم بدیش اینه که ساعت  1هم باید تحملش کنم باز.
همه بچه هار رفتند من هم وسایلم رو اهسته اهسته توی کیفم گذاشتم کالس جز منو واین سرداری نکبت
وهلینا هیچ کس داخلش نبود زیر چشمی نگاهش کردم عینکش رو گذاشت داخل جعبه اش وسایلش رو
جمع وجور کرد گذاشت داخل کیفش
کیفش رو دستش گرفت وخواست بره که من پریدم جلوی در وپامو گذاشتم روی در جلوش یه تای
ابروش پرید باال.
اینکارا واسه چیه خانوم فرد؟؟؟عجب جیگریه
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چرا من رو کنف کردید روز اول؟؟؟عجب باید به شما جواب پس بدم؟؟؟ویکدفعه دادزد:بکش کنار

چنان قلبم چسبید به حلقم که پامو سریع برداشتمو واون هم رفت پووووفففففففف عطرشو هلینا دوید
سمتم وگفت:
چیکار کردی دیونه؟؟؟نمیدونم یهو به سرم زدحاال میندازتمونغلط کرده.یکدفعه صدایی از پشت سرمون اومد
وقتی انداختمت میبینی کی غلط کردهوای فهمید رفت سمت میزش وسوییچ ماشینش رو برداشت ورفت.
هلینا لپش رو کشید وگفت:
دیدی چی شد کاش زبونت رو نگه میداشتی.یهو در کالس باز شد وگفت:
درضمن به پر وپاچه من نپیچ که بد میشه به نصیحت ها دوستت گوش کن من شاید اونی نباشم که هستم.
ودر رو محکم به هم کوبید ورفت.
دیگه نطق نکردم عجب جذبه ایی داشت
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عصرشد با جنسیسم رفتم خونه وتمام جریان رو با اب وتاب برای هانیه تعریف کردم واون هم میخندید
در اخر هم گفت امان از دست تو ورفت تا شب به تالفی فکر میکردم ولی نمیشه گفت به پر وپاچه من
نپیچ فردای اون روز شد.
رفتم سمت پارکینگ اوخی نازی چه ماشینی هلینا ترسید وهمراهم نیومد چندتایی قلوه سنگ اورده بودم
دور ماشین رو حسابی نقاشی کردم ورفتم سر کالس االن یک ماه که میگذره از اون اتفاق همش این
استاده پوزخند مرموز میزنه وکاری به کارم نداره وای یعنی خل شده؟؟؟
ولی خوبه تالفی نکرد
--------سورنا:
کالس تموم شد ومن هم به سمت شرکتم رفتم وپول های سری بعد پول شویی رو اماده گذاشتم به نفرم
زنگ زدم وهمه چیز رو ردیف کردم اسفندیار هم بهم دو محموله قاچاق مواد سپرد که به سالمتی به مقصد
رسید وبهم  82میلیون دالر پاداش داد درسته خودم توی کار قاچاق هستم ولی از من وسایل خونه اس
اینجوری خانمان سوز نیست مردم خوششون هم میاد یه جنسی با قیمت کمتر وکارایی بیشتر.
صبح رفتم سر کالس حسام ورهام هم ندیدم این دوروز کالس تموم شد امروز تاشیفت ساعت 6عصر بودم
حسابی خسته شدم رفتم سمت ماشینم چشمام زد از کاسه کله ام بیرون .وای کی این غلط رو کرده؟؟؟
سریع رفتم دفتر حسینی وگفتم:
فیلم های دوربین امروز رو بریز این فلش از پارکینگ روواسه چی؟؟؟حسینیچشم پسرم چرا عصبانی میشی؟؟؟وبدون حرفی واسم ریخت کار هر کسی باشه تصفیه حساب شخصی باهاش میکنم رفتم سراغ کامپیوتر
حسینی ووقتی فیلم هارو ریخت درایو دوربین های مدار بسته رو باز کردم وفیلم های مربوط رو پاک
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کردم که از امروز بود تا کسی فوضولی نکنه به ایسان شک دارم ولی فکر نکنم انقدر احمق باشه بعدش
هم این کارا سنگ میخواد رفتم سوار ماشینم شدم
شیشه عقب رو خورد کرده بود ودور ماشین رو هم خراش زده بود اول رفتم درب نمایشگاه ماشین وواسه
خودم مازراتی خریدم وبی ام دبلیوم رو معاوضه کردم وبعد هم رفتم سمت خونه ام واسه خودم پیتزا داخل
سوالردن گذاشتم ورفتم نشستم روی کاناپه وفیلم رو پلی کردم .اهان ساعت 48تا  8که من کالس داشتم
اینا هاش عه ایسان احمق اگه حالت رو نگرفتم.
من دارم برات
نگاه نگاه کیفش رو پر قلوه سنگ کرده نکبت ببین چجور شرفت رو میبرم
رو ماشینم خط میندازی؟؟؟
کاری میکنم که نتونی سرت رو بلند کنی بی ابروت میکنم ایسان
*****
1ماه بعد.
دوهفته اییه دم پرم زیاد نیست بگذار تهش رو در میارم که ادرست کجاس من پسر مامانم نیستم حالت
رو نگیرم.
چرا همه باهام سر سنگین شدن؟؟؟
سالم استاد خوبید؟؟؟ممنونم سعید جان تو خوبی؟؟؟چه خبرا؟؟؟سالمتیسعید یکی از شاگرد هامه دوسال از من کوچیکتره واینکه تازه تونسته به دلیل شرایط مالی درسش رو
ادامه بده درسش هم خیلی خوبه.
-چرا اینجور شدن بچه ها؟؟؟
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راستش حرفای خوبی پشتتون نمیگن-چی میگن؟؟؟

میگن به دختر ها دست میزنین اونم به زور وخیلی چرت وپرت های دیگه ادم خطرناکی هستین ومظلومنمایی میکنید
چی؟؟؟البته من باور نکردموای مردم چقدر بیشعور تشریف دارن.
اون دخترایی که تو زندگیم بودن خودشون خواستن تباه بشن من کی به زور کسیو خواستم؟؟
عجبا.
بذار بگن اینجور هیجانش بیشتره پوووووفففففففففف.
بیخیال گفتم:
بگذار بگن شاید هستمنیستی؟؟؟هستی؟؟؟شایدمن که باور نمیکنمهیچ وقت به کسی اعتماد نکن سعید جان شاید واقعا اونی که مردم میگن هستم ولی دارم واسه اونایی کهاین حرفو میزنن
میخوایی با همه دانشگاه دربیافتی؟؟؟پپپپووووفففففففف پس بیخیال..وراه افتادم سمت در خروجی امروز قراره ایسان خانوم تسویه حساب کنه

66

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-----ایسان:

امروز هلینا نیومده بود اخیییشش کالس هم که تموم شد دختر ها میز گرد گرفته بودن رفتم پیششون
اینجا چه خبره؟؟؟رکسانا:ایسان جان زیاد با این استاده کل کل نکن میگن مثل کفتار شبه
یعنی چی؟؟؟ملیکا:میگن تاحاال به خیلی از دخترا دست درازی کرده...
چی؟؟؟من باور نمیکنم اخرشم که باشه انقدر پست نیستملیکا:از من گفتن بود مراقب خودت باش
برو باباوایستادم وراه افتادم که برم امروز ماشینم رو نیاورده بودم.
اینا چرت میگن پسر به این خوبی چه حرفا که نمیزننن مردم درسته باهاش کمی لج داشتم ولی از حق
نگذریم استاد خوبیه توی این مدت ارمین از خونه رفته خیلی افسرده شدم اووووفففف چقدر عمو اسفندیار
نامرد شد منم رفتم خونه خودم سه روزه با عمو بحثم شد بهتر میخواست من رو از ارمین جدا نکنه امروز
تصمیم گرفتم تا خونه رو پیاده روی کنم اواسط ابان بود وهوا ابری .مامان زنگ زد:
جانم مامان؟؟؟عمو گفت از پیشش رفتیاره مامان نمیتونم دیگه با افکارش کنار بیاماالن راحتی؟؟؟مامان برسم خونه زنگت میزنم-باشه خدافظ
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-خدافظ

ناگهان مازراتی جلو پام ترمز زد شیشه رو کشید پایین اهان این که کفتار شب خودمونه خخخخ عجب
اسمی
خانم فرد میایی باال؟؟؟چرا اون وقت؟؟؟باهاتون حرف دارمدر چه مورد ؟؟؟عه بیا دیگهرفتم باال ودر روبستم
راه افتاد
سریع رانندگی میکرد از شهر رفت بیرون سعی کردم خ-و-نسرد باشم ولی مگه میشه؟؟؟
میشه بگید چرا دارید از شهر میرید بیرون؟؟؟حرف ها رو شنیدی؟؟چی؟؟؟خودم رو به نفهمی زدم قلبم وحشتناک میزد.
به من میگن کفتار شب؟خخخاره ولی چرتهکی گفته؟؟؟چرت نیست؟؟قلبم نزدیک بود باایسته خنده شیطانی کرد وگفت:
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-نه عزیزم

ودستش رو نوازشگرانه به گونه هام کشید عه چندشم شد
خودم رو جمع کردم وبا صدای لرزون گفتم:
میشه منو ببری خونه؟؟؟نوچچرا؟؟؟چون میخوام یه کاری کنم یادته یک ماه پیش ماشینمو خط خطی کردی؟؟سرم رو تکون دادم
عزیزم نترس خوشگلم فقط یکمهچی میگی هان؟؟؟جلو باغی ترمز کرد ودر روزد وماشین رو داخل برد رسما در حال سکته بودم التماس کردم:
ببین تو استاد منی اصال هرچی توبگی خب فقط کاری به کارم نداشته باش قول میدم از دانشگاه برم اصالپول ماشینت رو میدم هرچی که شد
باشه بابا فهمیدم پولداری ولی من بهت گفتم هشدار دادم به پروپاچه من نپیچ نگفتم؟؟؟گفتی قول میدم تروخدا.واشک هام ریخت قه خنده ایی زد وگفت:
من نمیخوام شب سرنوشتت گریه کنی عسلموحشی بذار برمدر ماشین رو باز کرد وگفت:
-حاال بیا بریم داخل
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- ..
بهت گفتم پیاده شو تا همینجا کارت رو نساختمبا ترس از ماشین پیاده شدم بدنم میلرزید
اومد سمتم..
-ترو خدا سورنا نکن جون من جون عزیزت

اوفی نازی دیگه از اینجا جایی نمیری عسلم از این به بعد اینجایی حبس من میفهمی؟؟؟هر وقت همبخوام به زندگیت پایان میدم گمشــــــــــــو داخل که دیگه با سورنا لج نیافتی.
به پاهاش افتادم:تروخدا.
نوچ خوشگله دیگه تموم شدوبا یک حرکت من رو روی شونه اش انداخت وبرد داخل وپله ها رو رفت باال جیغ زدم من رو انداخت
روی ت-خ-ت و ...
مقنعه ام رو کشید وبا یک حرکت موهامو باز کرد
دستام رو قفل کرده بود هیچ کاری نتونستم بکنم
توی چشمام نگاه کرد وگفت:
بهت گفتم .نگفتم؟؟؟نفسم باال نمی اومد
اشک هام میریخت اخه به چه حقی؟؟؟چرا من باید نابود بشم؟؟؟یه ادم چقدر سنگدل؟؟؟
تا تونستم بهش التماس کردم ولی من رو از این دنیا روند
کار خودش رو کرد ایسان هجده ساله رو تمام کرد
سوختم خاکستر شدم.
چرا؟؟؟مگر من چه گناهی کردم؟؟؟
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اشک هام میچکیدند ودیگر نایی برای زدن فریاد نداشتم .من را سوزاند پر پرم کرد..
چقدر زندگی بر من سخت میگذشت ودیگر مرگ را فهمیده بودم
جسم من را روحم را کشت وفریاد من در باران گمشد
در این شب پاییزی
در یک شب پاییزی روح مرا کشت
همان سورنایی که محترم میشمادرمش
همان سورنایی که تهمت های را که به او زدند وحقیقت داشت را باور نکردم
همان سورنا
سورنا سر جنگ را با من بست وهمچون گالدیاتور پیروز شد
من مردم
من رو نابودم کرد
همه چیمو از من گرفت.
از درد از حال رفتم.
وقتی چشم باز کردم هوا روشن بود
یعنی صبح شده؟؟؟
ساعت چنده؟؟؟
سورنا کنارم خواب بود
به محض اینکه غلطی زدم بیدار شد
درد به بدنم رعشه دوانده بود
چقدر میتونه پست باشه یک ادم؟؟؟
به من ت-ج-ا-و-ز شد
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به خواسته ام
به اعتمادم
به فکرم
به زندگی ام
من رو نگاه کرد وگفت:
بیدار شدی خوشگله؟؟با انزجا پسش زدم خواستم پاشم ولی نتونستم چشمم به روت-خ-تی افتاد دادزدم:
لعنت بهت سورنا لعنت بهت خدا ازت نگذره خدا ازت نگذره وهق هق میکردم.ایستاد ولبخندی زد وگفت:
خوش گذشت دیگه کفر نگو عزیزمبه سمتش هجوم برد وشروع به مشت زدن بهش کردم اینقدر ضعیف بودم که حتی اخی هم نگفت از
شدت درد سرم گیج رفت ووقتی خواستم بیافتم دستاشو دورم حلقه کرد
سریع ایستادم گازی به دستش گرفتمرفتم سمت در عه لعنتی قفل بود از درد نشستم روی زمین ودراز
کشیدم
داد محکمی زد ورفت سمته دری که گوشه اتاق بود کاش این بازی رو شروع نمیکردم کاش اصال سوار
ماشینش نمیشدم کاش حرف های رکسانا رو گوش میکردم.
یعنی چی تا اخر عمر؟؟؟
به یک نقطه خیره شدم وکم کم دراز کشیدم بدن داغم رو روی سرامیک های سرد گذاشتم اشک هام
روی سرامیک ها میچکید وبه یک نقطه خیره شده بودم کمی گذشت اومد متوجه حضورش شدم
اومد پیشم وگفت:
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زنده ایی؟؟؟چرا اونجا خوابیدی دیونه؟؟؟حاال هی کالس میگذاره احمق همه دخترا ارزو شونه مثل تو یهشب رویایی با من بگذرونن
نشستم وتف کردم توی صورتش
حس کردم خ-و-ن توی صورتم دوید وسوزش رو کامال حس کردم ولی هیچ واسم مهم نبود باتمام توانش
فریاد زد
عه اشغال دلتم بخواد من باهات همبستر بشم.- .
چونه امو توی دستش گرفت وگفت:
نگاه کن.- ..
گفتم نگاه کن.گستاخی من بیش از این حرف ها بود دیگه هیچی واسم مهم نبود حتی نگاهش هم نکردم.
باز صورتم گرم شد اشکال نداره بزن من از همه چی گذشتم من از اینده هم گذشتم سورنا تمام نفرتم رو
توی چشمام ریختم وبهش چشم دوختم.
لحظه ای هنگ کرد وتوی چشمام نگاه کرد.
دستی توی موهاش کرد وگفت:
ببین بد اخالق نشو تا بهت خوش بگذره من ادم بدی نیستم.اره جون خودت گند زدی به زندگیم.
عه دختره سرتق مگه دنیا به اخر رسید؟؟؟دیگه اینجایی پیش من تاموقع مرگتچی میگفت این مرد؟؟؟
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دنیا برای من خیلی وقته به اخرش رسیده فقط دارم وقت کشی میکنم از اون وقتی که دستهای کثیفش بهم
خورد زندگیم تموم شد من دیگه مردم سورنا.
مرده
همش اون شب کذایی وجیغ هام توی ذهنم میومد حتی لباسی هم نداشتم که بپوشم به سختی رفتم سمت
مانتوم وجلوی خودم گرفتمش ورفتم روی ت-خ-ت ودراز کشیدم.
انگار نه انگار پست فطرتی مثل اون وجود داره از خودم متنفرم کاشکی بسوزم ای کاش تموم جای
انگشتاش اتیش بگیره با نفرت به خودم دست کشیدم اون گوشه ایی ایستاده بود ومات نگام میکرد
ایستادم ودرد رو از نظر گذروندم وبه سمتش حمله ور شدم جیغ میزدم ومشت هایی بهش میکوبیدم
کثافت.- .
لعنتیحیوون.- ..
اشغالدستام رو گرفت وگفت:
خسته نشدی؟؟؟نفس بکشهق هقم شدت گرفت
داد زدم:چـــــــــــرا؟؟؟
میخواستی بامن در نیافتی من که گفتم بعد هم چرا حاشا میکنی جیگر دیشب یک شب فراموش نشدنیبود
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بابام به جزات میرسونتت.-بابات چه خریه؟؟؟

دستم رو با نفرت از دستش بیرون کشیدم ونگاه خشم الودم رو بهش دوختم رفتم سمت در وداد زدم:
باز کن این لعنتیو.گوشه ایی نشستم روی زمین اون هم نشست لبه صندلی ودستشو داخل موهاش کرد به گوشه ایی خیره
شدم.
6ساعت بعد
پاشو هووووییی ایسان .پاشو ببینم  6ساعته داری کجا رو نگاه میکنی؟؟؟- ..
الووووووو خوبی؟؟؟پلکی زدم واشکم ریخت.
بخدا میزنم لهت میکنما پاشو ببینم- ..
به جهنم نکبتومشتی به بازوم زد دردم گرفت مگه من کیسه بوکسم؟؟؟ولی چیزی نگفتم اونقدر زد که خسته شد تمام
حرصش رو سر من خالی کرد بعد هم ایستاد وبا داد گفت:
میرم بیرون ومیام تا یکی دو ساعت دیگه نمیام ح-م-ا-م نرفته باشی تمیز نباشی باز کتکت میزنمفهمیدی؟؟؟
- .
لگدی بهم زد وگفت:
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فهمـــــــیــــــــدی؟؟؟با حرس رفت بیرون ودر رو محکم بهم کوبید
کل خونه لرزید
---------سورنا:
جیغ میزد ولی تصفیه حسابه خانومی.

به قیافه اش نمیاد بار اولش باشه وقتی کارم تموم شد دیدم بر خالف قیافه اش بار اولش بوده هیچ کس
اندازه ایسان من رو به اوج نرسونده بود شاید واسه این بود که همشون دست خورده بودن.
صبح مثل دیوانه ها شده بود...
1ساعت بعد
االن ساعت 1صبحه ویک ساعته کنج اتاق کز کرده چرا پانمیشه لباس بپوشه؟؟؟
اها لباس هاش رو دیشب از خشمم پاره کردم رفتم پایین ودر رو قفل کردم صبحانه مفصلی خوردم کمی
پای تی وی نشستم که حسام زنگ زد:
الو جانم؟؟؟سالم داداش هیچ معلومه کجایی؟؟؟من باغ هستمباغ؟؟؟اره یه تصفیه حساب بایه خانوم کوچولو دیشب تاحاال داشتم و دارم-چیکار کردی تو؟؟؟
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بیخی حسام جونامشب میایی بریم بیرون؟؟؟راستش این خانوم کوچولو اینجاست-خب به اونم بگو بیاد

مثل سگه فعال نمیدونستم ولی نمیخواست من رو ولی من فکر کردم میخواد ومن رو اذیت میکنه.چی؟؟؟چه غلطی کردی هان؟؟؟نکنه بهش دست درازی کردی؟در همین حدودعه سورنا عه دیگه این کارات رو درک نمیکنم.بابا چرا خشن میشی؟؟؟برو باباوقطع کرد شونه امو باال انداختم ظهر ناها ر خوردم ورفتم باال ساعت  8ظهر بود قفل در رو باز کردم وا
اینکه هنوز همونجوره رفتم پیشش تکونش دادم حرف زدم جواب نداد حرفای حسام ورفتارش بد روی
مخم رفته بود وحسابی سر ایسان خالی کردم وقتی خسته شدم تهدیدش کردم وزدم بیرون نگاهش خیلی
بد شده بود
سرد وبی روح.
کاری که همایون با نازنین کرد رو من حاال کردم دیشب خب من که قرار بود یه عشقی زیر چادر مشکی
رو باهاش این کارو کنم حاال قرعه به اسم این در اومد تلفنم زنگ خورد اسفندیار بود وصل کردم:
سالم پسر گلم کجایی؟؟؟سالم اسفندیار خان امرتون؟؟؟راستش یه برنامه چیدم واسه این نوچه ام میالد راستش بهم خیـ -..ا..-ـت کرده بیا جشن داریم .وخندهشیطانی کرد
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تا یک ساعت دیگه اونجامباشه بیاقطع کردم وسوار ماشین شدم وراه افتادم

همه در وپنجره ها حفاظ قفل دوربین وهمه جور وسیله امنیتی داشت در اتاقم که قفل بود
رسیدم درب یک مرکز خرید رفتم قسمت زنانه وچندتایی لباس خریدم باید خوش تیپ باشه اینجور که
نمیشه بعدشم اینکه لباسی نداره من الکی واسه کسی وقت نمیگذارم نپوشه هم مجبورش میکنم کثافت رو
باکس هارو صندوق عقب گذاشتم وراه افتادم سمت شرکت اسفندیار رفتم داخل
به سالم سورنا جان گالدیاتور ما چطوره؟؟؟ممنونم..گالدیاتور؟؟؟بله دیگه اسم مستعارت گالدیاتوره.چه جذاببریمبریمهمراهش راه افتادم سمت جایی که محل شکنجه اش بود .برای جلب اعتماد گفتم:
قراره چکارش کنید اسفندیار خان؟؟؟ببین پسرم ایشون هم دزدی کرده هم دروغمیشه تنبیهش رو بگذاری به عهده من؟؟؟البته بگذار من هم یکبار ل-ذ-ت ببرم پسرام که هیچ کدوم دل وجرات این کارا رو ندارنخب گفتید دزدی؟ اردشیر پتک رو بیارادرشیر :چشم اقا
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دستش روبگذار روی میزوروبه اسفندیار خان:چند میلیون دزدی؟؟؟
اسفندیار نگاه خریدارانه کرد وگفت 322:میلیون

پتک رو به شدت تمام باال برد وزدم روی انگشت هاش سه بار زدم دفعه سوم انگشت هاش کنده شد
اسفندیار دست زد وگفت:بارک اهلل .شیر مادرت حاللت
اسفندیار خان گفتید دروغ گفته نه؟؟؟بله پسرماردشیر انبر دست رو با یک سری لباس اتاق عمل بیاربعد از چند لحظه اردشیر اورد
دادزدم:عوضی دهنت رو باز کن.
میالد دهنش رو باز کرد ومن زبونش رو از حلقومش کشیدم بیرون وانداختم جلوی پای اسفندیار خان.
اسفندیار کیفور شده دست زد وگفت:
دست مریزاد اردشیر جان ببین دیگه این گالدیاتور دست راسته منه بعد من هرچی گفتن همون میشهواینکه خبر از ایسان نداری؟؟؟
نه قربانایسان ؟بیخیال سورنا شاید اشتباه شنیدی بیخیال رفتم بیرون وهمراه اسفندیار خان دسر خوردیم کمی که
گذشت تمام جوانب رو رعایت کردم ورفتم سمت باغ در رو باز کردم ورفتم سمت اتاقی که ایسان بود
ساعت  5عصر بود روز پنج شنبه بارون هم شدید میبارید در رو باز کردم از صحنه ایی که دیدم حسابی
یکه خوردم ایسان خودش رو دار زده بود.
دویدم سمتش بدنش هنوز داغ بود اوردمش پایین وشروع به دادن تنفس مصنوعی کردم گردنش ول
شده بود فکر کنم شکسته شماره حسام رو گرفتم:
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چیه؟؟؟حسام سریع بیا باغ-چیشده؟؟؟

این دختره خودش رو دار زده به دکترم هم بگو اماده بشه بیارش.چی میگی؟؟؟ببین من حوصله شوخی ندارمادادزدم:زود بیا داره میمیره.
سورنا بگو جان حسامحساماالن میام.نیم ساعتی گذشت حسام دستش رو گذاشت روی زنگ وبر نداشت به ایسان لباس مناسب پوشوندم
ورفتم در رو باز کردم سعی کردم خ-و-ن سرد باشم فوقش میمیره دیگه حسام ودکتر وخواهر ومادر
حسام اومدند داخل وای این مادرش وخواهر اولیشو هما رو کجا راه انداخته بود دنبال خودش؟؟؟ بهش
چشم غره ایی رفتم وخواستم در رو ببند که رهام زد روی ترمز وگفت:
نبند نبند.همه رفتیم داخل دکتر رو سریع بردم اتاق خوابی که ایسان بود دکتر سریع وسایلش رو اماده کرد ومعاینه
انجام داد بعد معاینه وزدن سرم ووصل کردن دستگاه تنفس ایستاد
چیشد دکتر؟؟؟سورنا جان این دختر حالش اصال خوب نیستمیگین چکار کنم؟؟؟باید ببریش بیمارستان-اخه نمیشه که همینجا هرکاری الزمه رو انجام بدید
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نمیشه پسرماوفففففف بیمارستان خودت میشه ببریمش؟؟؟البته چرا که نه ؟االن به امبوالنس میگم بیاد.یعنی انقدر اوضاعش وخیمه؟؟؟-اره شاید از دستش بدیم.

چی؟؟؟ببین من سرشناس هستم نمیخوام کسی از این موضوع ها چیزی بدونه باشهقبول از در پشتی میریم ومیریم داخل اتاق مخفی طبقه پایینباشه پس زودتر امبوالنس رو خبر کنورفتم از اتاق بیرون خاله زینب"مادر حسام":پسرم چی شده؟؟؟خوبه؟؟؟زنت رو میگم
زن؟؟؟
نگاه توی چشمای حسام کردم شونه باال انداخت وای چیکار کردی حسام لعنت به تو خاله هاج وواج نگاه
میکرد خاله زینب زن چادری وتعصبی بود هیچ وقت از گند کاری های من حسام بهش نمیگفت واون هم
فکر میکرد من یه قدیسه هستم.
به ناچار گفتم:
ایسان خوبه یعنی خوب میشهخاله:بمیرم چرا پس خود کشی کرده؟؟؟
حسام:مامان این دختره رو به زور دادنش به این داداش ما داداش ما هم خیلی عاشقشه پریشب که
عروسیش بوده امروز خودش رو میخواسته بکشه
خاله:اهان طفلی مثل من که به زور به بابات دادن ها اشکال نداره سورنا جونم تو از عشقت چیزی کم نکن
من هم باهاش حرف میزنم
-نه نــــــــــــه خاله
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خاله:پسرم حسام میگه کس وکاری رو ایران نداره باید یه سری حرفای زنونه بهش بزنم
توی چشمای حسام تیز نگاه کردم یعنی کارت ساخته اس حسام هم خودش رو به کوچه ی معروف زد
وگفت:
خب شادوماد حال خودت چطوره؟؟؟دندون قریچه رفتم
هما گفت:داداش سورنا چرا مارو واسه عروسی دعوت نکردی؟؟؟ناراحتم ها.
حسام:ابجی خانواده عروس زیاد از این جینگیل بازی ها خوششون نمیاد
رسما میخواستم حسام رو خفه کنم ایسان اگه بفهمه باز روانی میشه من حتی صیغه یک ساعته اش هم
نکردم واسه بودن باهاش چه برسه به عروسی وجشن خخخخخخ دکتر اومد بیرون
سورنا جان گردنش شکسته.یعنی؟؟؟دکتر:یعنی اینکه تا یک مدت یعنی حدود  8ماه باید توی اتل باشه تا خوب بشه فشار هم بهش نیاره
خاله:یعنی پسرم باید عشقت رو بهش ثابت کنی
حسام واسه دکترم چشمکی زد که دکتر همه چیو فهمید امان از دست حسام
رهام:خب داداش خودت خوبی؟؟؟رنگت پریده
تحمل کشتن ادم رو داشتم تحمل زجر دادن ادم هارو داشتم تحمل پست شدن به بدترین حالت رو داشتم
ولی نمیتونستم خودکشی کسی رو ببینم اون هم یک دختر رو تمام خاطرات بدم تداعی میشد
دکتر:سورنا بشین فشارت رو بگیرم.
روی کاناپه پذیرایی نشستم خاله زینب مضطرب همش دکتر رو سوال پیچ میکرد که پسرم چشه ؟
چرا رنگش مثل گچه؟
میتونم قسم بخورم من رو بیش از حسام دوست داشت.
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دکتر:سورنا جان فشارت خیلی پایینه
بیخیال دکترروی  5رفته پسرم خطرناکهمیریم بیمارستان یه سرم بزنم خوب میشمهمون موقع صدای زنگ در اومد خاله زینب وهما رفتند پایین ایستادم وروبه حسام با تهدید گفتم:
این چه غلطی بود کردی؟؟؟ها؟؟؟میدونی که من هیچ وقت زن نمیگیرم هیچ وقت دختری بیش ازدوهفته باهام نیست چرا دروغ گفتی؟؟؟میدونی از دروغ گفتن بیزارم
ویکدفعه سرم گیج رفت دستم رو به دیوار گرفتم امروز خیلی تحت فشار بودم نشستم با کمک رهام روی
کاناپه خاله زینب یهو جیغ زد:
وای سورنا ی من چت شد؟؟؟وشروع به جیغ جیغ کرد هما وحسام کمی ارومش کردند اومد پیشم دستش رو گرفتم واشکش رو پاک
کردم وگفتم:
خاله جونم چرا حنجره تو پاره میکنی من خوبم بخداخاله:بگو جون خاله
جون خاله فقط یکم عصبی شدم همین یاد نازنین ومامان افتادم خودت رو انقدر ناراحت نکن قربونت برمخدانکنه پسرکم تو یه مو ازت کم بشه من دنیا رو به اتیش میکشمحسام:باشه مامان دست درد نکنه منم که حتما گالبی؟؟؟
خاله ایستاد وزد توی کمرش وگفت:
-نه گالبی جونم تورو هم دوست دارم مامانی.
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لبخند تلخی زدم چقدر این روز ها سخت لبهام واسه خندیدن کش میومد چقدر عشق این مادر پسر
قشنگه خاله زینب همه کاری واسم میکنه مثل یک مامان ولی عشق مامان یه چیز دیگه اس خدا هیچ کسیو
بی مادر نکنه حتی توی خواب.
ایستادم ایسان رو روی برانکارد گذاشتند وعزم رفتن کردند که الی چشماشو بی جون باز کرد خاله زینب
همش قربون صدقه اش میرفت این چه صیغه اییه؟؟؟حسام اومد سمتم واروم در گوشم گفت:
پسر این دختره خیلی خوشگله که چجور دلت اومد باهاش این کارو کنی؟؟؟برو حسام تا یه کاری دستت ندادم ها.چشم تسلیمورفت کمی پکر شده بود هیچ وقت زیاد تا این حد پکر نمیشد ولی امروز دلش واسه ایسان خیلی سوخت
خیلی تعجب داشت واسم همش میگفت گناه داره خاله همراه حسام ودکتر اومدند من هم رفتم پیش
ایسان که گندی نزنه اخه چشمش رو باز کرده بود من رو که دید قطره اشکی از چشمش چکید وصورتش
رو به سختی از من برگردوند
ببین ایسان یه بار دیگه از این غلطا کنی استخ-و-نات رو قلم میکنم.- ..
از اینکه کسی جوابمو نده بیزار بودم دلم میخواست طرف مقابل رو خفه کنم محلش ندادم وبه پرستار ها
نگاه کردم
ولی خودم جای دیگه بودم هنوز توی دیشب مونده بودم فکر شم نمیکردم حتی یک درصد ایسان دختر
باشه.
اون طرز لباس پوشیدنش نشون میداد راحت به همه پا میده برخورد هاشم من فکر میکردم که روی
حساب اینه که دلش میخواد یا بامن باشه یا دوستم باشه ولی حسابی یکه خوردم پرستار تکونم داد:
سورنا خان اقای سرداریبه خودم اومدم وگفتم:بله؟؟
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-برید پایین

رفتم پایین ایسان رو بردند همون جایی که دکتر قولش رو داده بود من هم بیرون نشستم همراه حسام
ومادر وخواهرش ورهام کمی گذشت دکتر اومد
خاله زینب:دخترم خوبه دکتر؟؟؟
دکتر:بله چندتایی دارو واسشون تجویز کردم
دست دکتر رو کشیدم وبردم گوشه ایی وگفتم:
قضیه دارو چیه؟؟؟سورنا جان مشکل داشت میفهمی که؟؟؟افسردگی میگیره یهواهان اره فهمیدم..کمی تند رفتمولی ببخشید نه ببخشید توی کارای سورنا نبود رفتم سمت بقیه خاله ایستاد وگفت:
من برم پیششحسام پرید جلوشو وگفت:
نه مادر من کجا؟؟؟انقدر حول کرده بود که همه متوجه گافش شدند
خاله:یعنی چی حسام؟؟؟خب میخوام زن سورنامو ببینم خودمو معرفی کنم باهاش حرف دارم برو کنار
پسر جون.
حسام به ناچار کنار رفت خواست دکتر بگه نه نمیشه برید که من دخالت کردمو وگفتم:
خاله من همراهیتون میکنم.وهمراه خاله راه افتادم سمت اتاق در رو باز کردم وهمراه خاله رفتیم داخل ایسان وقتی من رو دید دادزد:
-بــــــــرو بیرون.
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خاله:عزیزم این چه طرز صحبت باشوهرته؟؟؟
ایسان متعجب:شوهرم؟؟؟
خاله:اره عزیزم درسته زندگیتو براش عوض کردی ولی حق داره پسرم خب با تو نباشه با کی باشه؟؟؟
ایسان:خانوم عزیز
من:ایسان جان من گفتم به خاله که عقد کوچیک گرفتیم عزیزم ودیشب هم عروسیمون رو گرفتیم یک
عروسی جمع وجور
ایسان متعحب نگاهم کرد خواست بگه چی میگی که من باز پریدم روی حرفش وگفتم:
عزیزم واسه یه شب چرا اینجور میکنی باشه اگه نمیخوایی من دیگه نمیام سراغت تا خودت بخوایی.ایسان مثل ابشار شروع به گریه وهق هق کرد خاله رفت ونوازشگرانه دست رو موهاش کشید وگفت:
خیلی درد داری؟؟؟ایسان با هق هق وبغض:اره خاله قلبم میسوزه دستش رو زدم به قلبش وگفت:
قلبم داره اتیش میگیره خاله دارم میسوزم وهیچ راه فراری ندارم خاله چرا من؟؟خاله نوازشش کرد وگفت:
عزیزم هر دختری باید یه روز بره خونه شوهرشایسان:ولی واسه من زود بود نه؟؟؟وبا خشم توی چشمام نگاه کرد
فهمیدم دیگه گند نمیزنه منتظر نگاه های تمسخر امیزش نشدم ورفتم بیرون حسام ورهام پریدن سمتم
رهام:بریم داداش دارو هات رو بخور ببین رنگت داره میپره
حسام:تورو خدا داداش
باهم دیگه رفتیم سمت اتاق دکترم یا همون شهاب  .شهاب یک مرد  15ساله بود ومدیر بیمارستان
خصوصی
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ولی باز به من میگفت پسرم همه نشستیم روی کاناپه های وسط اتاق ومن دارو هامو خوردم ودستم رو
قالب کردم وسرم رو روش قرار دادم
حسام:چیشد داداش گند که نزد؟؟؟هما خیلی زرنگه ازش حرف نکشه؟؟؟
نترس بابا اونجور که واسش تهدید اومدم دیگه حتی نفس هم بخواد بکشه از من اجازه میگیره.رهام:ولی گناه داره طفلکی نباید با ایسان این کار رو میکردی
شهاب:سورنا جان چرا این دختر کم سن؟؟؟
راستش خیلی باهام کل پروند من هم دیگه حوصله بحث نداشتم گفتم ساکتش کنمشهاب:تو با این کار همه حق هاشو ازش گرفتی االن شاید به دلیل افسردگی حاد حتی گوشه گیر بشه
وکارش به تیمارستان بکشه.
رهام:چـــــــــی؟؟؟
خب میگید چکار کنم؟؟؟شهاب:این مثل همه دختر ها نیست ببین چقدر نجابتش واسش مهمه توهم اگه راست میگی عقدش کن.
چــــــــــی؟؟؟عمــــــراوایستادم وخواستم برم که هما پرید توی اتاق وبا اشک گفت:
داداش سورنا ایسان همه جا رو بهم ریخته حرف هیچ کسم گوش نمیده االن هم یک گوشه نشسته وبهدیوار ها خیره شده.
سریع همگی به سمت اتاق ایسان دویدیم.
راست میگفت هما خاله زینب هم گریه میکرد.
-------ایسان:
چشمم رو که باز کردم باز افتاد توی چشمای این مرتیکه
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این وحشی.

وقتی خواستم سرم رو برگردونم درد شدیدی گرفت واز حال رفتم
 1ساعت بعد
دکتر گفت:دخترم  8ماهی باید اتل به گردنت باشه
سرم رو تکون دادم باز یاد این افتادم که دیگه دختر نیستم واشک هام جای شدند
مگه من حق نداشتم؟؟؟
هر دختری ارزو داره شب اول زندگیش رو با لباس سفید باشه شوهرش رو دوست داشته باشه شوهرش
نازش رو بخره
نه منی که مثل اشغال یک بار استفاده شدم بدون حتی هیچ صیغه محرمیتی واالن هم دور انداخته شدم
اونقدر هق هق کردم که خسته شدم دکتر رفت وبعد از نیم ساعت در اتاق باز شد
جماالت این مرتیکه باز پیدا شد
حس کردم دارم میمیرم هوا خیلی کم بود.
هر وقت میبینمش یاد اون کاری که باهام کرد میافتم یاد اون جیغ هایی که زده شد
یاد اشکام
یاد دردم
یاد قلبم که شکسته شد
ناگهان زنی چادری وبا چهره روشن وفوق العاده خوشگل اومد داخل اتاق مسن بود وتپل بعد از اینکه
نوازشم کرد وسورنا باچشمش واسم خط ونشون کشید فهمیدم اگه لج کنم واسه خودم بد میشه وعابروم
میره به ناچار گفتم زن سورنام بعد از اینکه سورنا رفت فقط خاله حرف میزد هر کاری کردم نتونستم
خاطرات بد رو از ذهنم پاک کنم باخشم سرم رو کشیدم ورفتم از ت-خ-ت پایین اون دختر هم گوشه
اتاق ایستاده بود وهمراهم گریه میکرد  .یکدفعه همه جارو مثل دیونه ها بهم ریختم
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هرچی اون خانوم که اسمش خاله زینب بود قربون صدقه ام رفت گوش نکردم االن هم نیم ساعته که
همش صحنه های دیشب یادم میاد به یک گوشه خیره شدم .فقط میبینم خاله زینب داره خودش رو میزنه
ومیگه دختره مرد چقدر جیغ میزنه اشکم چکید.
در اتاق باز شد وچند نفر اومدند داخل اتاق ومن از حال رفتم.
چشم باز کردم دیدم که چند نفر باالی سرم ایستادند همون دکتره بود وسه تا پسر ودوتا خانوم.
چشمم تار میدید ناگهان چراغ قوه رو توی چشمم گرفت وکنار برد حاال راحت تر میتونم ببینم
خاله زینب:دخترم خوبی؟؟؟خدا رو شکر.
اون دختره اسمش چی بود؟؟حنا؟؟؟نه هما
هما:خوبی ایسان جون؟؟؟
یکی از پسر ها که چهره کامال دلنشین واروم محترمی داشت وخیلی اروم صحبت میکرد گفت:زن داداش
خوبی؟؟ایسان خانوم
حسام:ایسانی منم حسام داداش این کپک خوبی؟؟؟جوواب بده پوکیدیم عامو از نگرانی؟؟؟
لبم رو تر کردم چشمم خورد به سورنا گوشه ایی ترین گوشه ی اتاق ایستاده بود وفقط نگاه میکرد
خوبم ممنونمپسری که خیلی خوشگل واروم بود:خدارو شکر من رهام هستم یه جورایی برادر سورنا خیلی مفتخر شدم
از اشناییت ایسان خانوم
چقدر اروم وکتابی حرف میزد ناخواسته لبخندی بهش زدم اون پسری که خیلی شیطون بود گفت:
ابجی ایسان نشدا واسه من نخندیدی منم حسام اوکی؟؟؟توی دلم خندیدم بعد لبخند پهنی تحویلش دادم وخنده ام رفته رفته به گریه تبدیل شد خاله زینب من رو
توی آ-غ-و-شش گرفت وشروع به نوازش کردنم کرد
ویکدفعه چیزی گفت که اصال نزدیک بود شاخ هام در بیاد:
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عزیزم سورنا خیلی دوست داره عاشقته پسرم نمیتونه ابراز عالقه کنهتیز توی چشمای سورنا نگاه کردم دستی توی موهاش کشید ورفت بیرون در رو هم محکم بست
حسام:خب زن داداش اگه قول بدی گریه نکنی خاطره هامو واست بگم ریسه بری کف اتاق.
سرم رو تکون دادم یعنی باشه کال وقتی سورنا نبود حس میکردم میشه نفس کشید نگاه هاش خیلی
وحشتناک بود
حسام:راستش واست بگم کا رفته بودیم استخر یکی از همکارا رم با خودمون برده بودیم اینم نگو کا شنا
بلد نبود یارو وخ ساده بود با این زیر شلواری خط خطیا هستا پاچه اشا قیچی زده بود وکوتاهش کرده بود
شده بود یه پا مایو خخخخخ هیچی رفت لبه  3متری وایساد منم گفتم واسه مسخره بازی حلش بدم تو اب
حولش دادم پرید تو اب وختی تو اب بود جیغ زدم دادا ممدی  1متریس کال مونده بود جیغ بزند یا شنا
کوند .خخخخخ خالصه این غریق نجاته هم پرید تو اب آ نجاتش داد.
همه میخندیدند
رهام گفت:داداش عجب معرکه میگیری ها
حسام:باشه فسقلی تو مارا انک کُن دارم براد دادا یه اشی براد بپزم یه وجب روغن روش دلبرم دلبرکم
کند .خخخخخ
رهام:تسلیم تسلیم یکبار حالم رو گرفتی بسمه
حسام با جهش پرید سمتم وگفت:
زن داداشی زن دادا میخَی بدونی چیکارش کردم؟؟؟بگو؟؟؟حسام بشکنی زد وگفت:باالخره به حرف اومدی باالخره به حرف اومدی.
وبعد ادامه داد:
اها یه روز این پچلی ما کا تازه رفته بود تو شرکت ومنا نیمشناخت من حالشا گرفتم بوگو چیکارش کردمخره .رفتم داخل شرکت ویکی از این کالسورا هس دسم گرفتم ورفتم پیشش وگفتم:
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اقای محترم اینجا چرا نکات بهداشتی رعایت نمیشداخه زن دادا تو به این خنگ بوگو که یه شرکت عمرانی کا همش تو خاک وخله واصال بیشتر کارا سر
ساختمان ها وسد ها میگذرد اصال تمیزی دارد؟؟؟یا بگو ببینم من قیافه ام بازپرس ها میخورد؟؟؟یا اصال
اونجا که تمیز بود به کثیفی میخورد؟
نهقه خنده زد وگفت:این خنگ علی خان باورش شد منم  82میلیون جریمش کردم اونم همون وخت چک
پول داد خخخخخخخ
رهام:خیلی بیشعوری حسام جان واقعا که عابروم رو جلوی زن داداش بردی تو که.
حسام:د نه د .بذار براش میخوام بازم داستان بگم.
خاله زینب:پسرم ایسان جان خسته شد
سریع گفتم:نه خاله کارش نداشته باشید
کال حس کردم که هیچ اتفاقی نیافتاده اصال انگار نه انگار روحیه حسام فوق العاده بود.
حسام:جونم واست بگد کا زن دادا رفته بودم میوه فروشی میخواستم اناناس بخرم خو رفتم دست کردم
ویک اناناس که پشت میز بود رو کشیدم کا ورش دارم وای المصب باال که نمیمد .یهو یه دختره وخ ساد
وگفت:
مرتیکه احمق پوفیوث چیکار به من داری؟؟؟؟موندم چیکار کونم حاال نگو دختره ورداشته بود روسری شبیه برگا اناناس سرش کرده بود وکلیداشمیافتد زیر میز اینم میرد بیارد .اخه شوما دخترا چی چی از این کلیپسا میخین کا یه متر گنبد میذارین کف
کله تون؟؟؟؟هیچی انقدر جیغ زد کا حنجره اش به فنا رفت گوشا من کا پیش کشش ولی عجب کلیپسی
بودا هرچی میکشیدم ورداشته نیمیشد..
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لبم به زور کش اومد ولبخندی تحویلش دادم همه ازخنده قرمز شده بودند یکدفعه سورنا اومد داخل
وهمون لبخندم جاشو با یک اخم غلیظ عوض کرد همه ساکت من وسورنا رو نگاه میکردند یکدفعه حسام
زد به کمر سورنا وگفت:
خداییش یه پا گالدیاتوری ها دختره رو تازه بعدی دو ساعت داشتم میخندوندم اومدی زرت لبخندشماستید خخخخخ
حسام جان این ایسان خانوم ما به من حساسیت داره یه جور الرژیهوقیافه اش رو یه جوری کرد یعنی دارم برات یه لحظه ترسیدم
دکتر اومد داخل وگفت:
ایسان جان با اسرار های سورنا فردا مرخص میشی واینکه این دارو هارو مصرف کنترجیع دادم هیچی نگم یکدفعه خاله زینب گفت:
سورنا ایسان میاد خونه ما.توی دلم قند کیلو کیلو اب شد وای اگه برم راحت میتونم فرار کنم وواسش شکایت کنم پدرش دربیاد
لبخند پهنی روی لبم اومد یکدفعه سورنا گفت:
نه خاله جونم قربونت برم نمیشه که اول زندگی مشترکمون پاشه بره اینور اونور که باید پیش من باشهوتوی چشمام تیز نگاه کرد
گفتم اگه حرفی نزنم باز من رو میبره همون جهنم سریع گفتم:
خاله من میخوام بیام خونه اتون.خاله زینب:نمیشه دخترم بیا اونجا ولی باشوهرت
تمام ارزو هام بر فنا رفت باز همون ایسان ده دقیقه پیش بداخالق شدم
سورنا لبخندی زد که واسه من از هزارتا فوحش هم بدتر بود:
-ایسان جان مگه نمیدونی من نمیتونم بی تو تحمل کنم؟؟؟دووم نمیارم؟؟؟

92

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

تودلم گفتم ایشاهلل بمیری
ایشاهلل یه بالی اسمونی سرت نازل شه
خودشیفته میمون اسب دراز بی مصرف و ...
ساعت ده بود که همه اتاق رو ترک کردند این سورنای کثافت موند همه فتند وحشت به دلم برگشت
.همونجوریشم داغونم کرده بود باز اگه بهم دست میزد میمیردم اومد نشست روی صندلی وگفت:
آورین .آورین .خوب نقش بازی کردی ولی اینو یادت نره که زنم که هیچ حتی صیغه امم نمیشی وقتیحاللم بشی مزه ایی نداره باهم باشیم جیگر ودستش رو سمتم اورد نفرتم رو توی صدام بردم وگفتم:
دستای کثیفت رو به من نزن.اخی نازی کوچولو ترسیدم فکر میکنی الکی نگهت داشتم؟؟نه جانم اگه نخوام بهت دست بزنم که کشتهبودمت تاحاال از فردا شب باید هرشب پیشم باشی اونم با خواست خودت واال کاری میکنم از به دنیا
اومدنت پشیمون بشی
لرز به بدنم افتاد چشمام خیلی سنگین بود صورتم رو کج وکوله کردم اداشو در اوردم وگفتم:
و ِ و ِ و ِ .میمون.با خشم صندلی رو کشید از زیر پاشو ایستاد وگفت:
بگذار فردا که مرخص شدیم بهت نشون میدم .اصال چرا هرشب؟؟؟باید هروقت که اراده کنم باشیکنارم
بازم همون کار رو تکرار کردم عصبی شده بود قرمز قرمز بود رفت بیرون ودر رو محکم بست.
من ادمت میکنم وحشی زندگیمو تباه کردی میکشمت بچه بابام نیستم یه جایی زهرم رو بهت نپاشم حاال
تو بازی کن.
سریع فردا شد وای خدا نکنه باز بهم دست بزنه باز باهاش تا خونه رفتم.
البته اینبار خونه ایی که داخل تهران بود وویالیی بود اینجور فرار راحت تره تا اونجا که بودیم .خاله زینب
گفت شب میاد سر میزنه هیچ کس نبود ومن هم فقط اتل دور گردنم بود به گفته دکتر مهره هام مو
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براشته بود رفتم باال وتوی یکی از اتاق ها خیلی خوشگل بود اتاقه سرمه ایی سفید بود دیزاینش مانتوم رو
در اوردم وبعد هم شالم رو ناگهان در باز شد قلبم مثل گنجشک میزد.
سورنا لبخندی زد وگفت:
خودت با پای خودت اومدی آورین تهدیدام یه کاری میکنه پس .وسریع فاصله بینمون رو کم کردعقب عقب رفتم تا به دیوار رسیدم.
دیگه نمیشه عقب رفت وایییی.
خب اوووم خودت اومدی حاال که اومدی بقیه اش با من...دستاش دورم بود نمیشه فرار کنم.
توی دلم باز ارزوی مرگ کردم
بین دستان گالدیاتور باز زندانی شدم
نه التماس نه اشک اینبار با تحکم من رو داخل حصار سردش حل کرده بود با خشونت ومن سکوت
فقط سکوت
وسکوت.
از گالدیاتور بیزارم دلم میخواد سورنا بمیره نباشه از من سو استفاده کرد
رفتم ح-م-ا-م نباید اشک هامو ببینه خیال کنه ضعیم.
زیر دوش هق هق کردم وقتی خواستم بیام بیرون یک دفعه به یک نفر خوردم
زیر گوشم زمزمه کرد:
زیر دوش عالی تری ....
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اومدم سریع بیرون واولین اتاقیو که دیدم پریدم داخلش ولی قبل اینکه در رو ببندم پاش رو الی چفت در
گذاشت وحول داد ومن به گوشه ایی پرت شدم حوله بدنی تنم بود اتل نداشتم باز گردنم درد گرفته بود
خودش هم حوله بدنی تنش بود
دادزد:چرا انقدر اینجور میکنی؟؟؟تو که اب از سرت گذشته چرا همه چیو زهر میکنی به دهنمون؟؟؟
هیچی نگفتم نشست لبه ت-خ-ت وگفت:
انقدر سکوت کن که بمیری به درکورفت از اتاق بیرون شونه باال انداختم.
ازش بیزارم باز من رو کثیف کرد.
باز اون کاب-....و-...س رو واسم تشدید کرد.
االن  7ساعته که توی اتاقم وبیرون نرفتم حوله بدنیم هنوز تنمه کمی سرما خوردم.
امشب خاله زینب میاد اینجا دیگه خسته ام از دست سورنا از دست گالدیاتوری که فقط خواسته اش
واسش ارز داره.
از دست کسی که فقط باسردی با ادمه باکینه کثیفه یه ادم الوده اس.
لحن خشن وچشمای یخیش هرروز بیشتر من رو میترسونه.
اروم در رو باز کردم ورفتم بیرون باید فکر فرار باشم تااخر عمرم هم اگه اینجا توی خونه ی سورنا باشم
باز هم فکر فرار هستم.
رفتم سمت اتاقی که من اشتباهی رفتم سورنا دراز کشیده بود رفتم اروم در کمد رو باز کردم ولباس هامو
کشیدم بیرون وپوشیدم رفتم نزدیکش وچندباری جلوی چشمش دستم رو تکون دادم پس خوابش
سنگینه اتل رو بستم وشالم رو سرم کردم ساعت  1عصره اروم وپاورچین از اتاق زدم بیرون رفتم پایین
در هم باز بود پریدم توی حیاط یکدفعه سورنا دادزد:
-کـــــجـــــــــا؟؟؟
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با سرعت تمام دویدم اخرین بار که نگاهش کردم دم درب ورودی ایستاده بود.
حیاط خیلی طوالنی بود  42متری داشتم که برسم به درب یکدفعه سگی پرید جلوم وپارس کرد وسورنا
پشت سرم گفت:
عوضی.از پارس سگ وکال سگ خیلی میترسم سگ به طرفم اومد.
ترسیدم ویکدفعه از حال رفتم وحس کردم بین هوا معلق هستم ودیگر هیچ.
****
چشمم رو که باز کردم سورنا توی چشمم نگاه میکرد
دوبار پلک زدم
لبخند ژکونده ایی تحویلم داد وگفت:
بی لیاقتبا نفرت پسش زدم ورفتم سمت اتاق ودر رو محکم به هم کوبیدم ودر رو قفل کردم با لگد زد به در
وگفت:
وحشی اینجا طویله نیست این چه طرز برخورده؟؟؟با حرص دادزدم:
چرا طویله است توی حیوون هم توش زندگی میکنیکمی گذشت صدایی نیومد بعد از ده دقیقه کلید داخل قفل چرخید ترسیدم باز خود کثافتشه.
اومد داخل وگفت:
که طویله اس؟؟؟منم حیونم؟؟؟ونزدیک ونزدیک اومد.
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اینبار عقب نرفتم وبا گستاخی ایستادم وتوی چشماش خیره شدم.
کمی جا خورد ولی به خودش اومد وفریاد زد:
دیگه حتی حق خروج از اتاق هم نداری تا وقتی که اجازه بدمپوزخندی زدم که عصبی ترش کرد.
فریاد زد:
بخدا اگه میشد چالت میکردم.ههههه برو باباوصورتم رو از اونطرفش کردم.
من رو کشید سمت خودش ودر گوشم گفت:
خیلی گستاخی ادمت میکنمتو اول خودت رو ادم کن اگه میتونی من پیش کشچشماش دو تا گوله یخ شد وبا نفرت بهم دوخت ودندون هاش رو روی هم سایید ودستم رو محکم فشار
داد استخونام در حال پودر شدن بود ولی حتی اجازه ریختن یک قطره اشک رو هم ندادم دستم رو به
نفرت ول کرد ورفت بیرون ودر رو محکم بهم کوبید
دادزدم:
روانــــــــــــــــــــی .االغ اسبکمی گذشت ومن همچنان با لباس هام نشسته بودم کنج ت-خ-ت .دیگه نمیشه عزای کاری رو که باهام
شد رو بگیرم باید حال این مردک رو بگیرم .به محض فرار زنگ میزنم مامان وبهش همه چیو میگم.
یک ساعت گذشت در باز شد.
باز این قاطر اومد که یه برگه رو جلو روم انداخت وگفت:
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نگاهش کردم فرم استعفا از دانشگاه بود عمرا من همینجوریشم درس نمیخونم دیگه عمرا بتونم توی
دانشگاه به این خوبی رتبه بیارم یه تای ابروم رو دادم باال وگفتم:
نمیخوام.یکبار دیگه میگم .ایسان من رو عصبی نکن امضاش کن.نمیخوام.دستش رو با خشم فرود اورد توی صورتم اخ دستت بشکنه پوستم هنوز داره جز جز میکنه.
نمیکنم چرا نمیفهمی؟؟؟با من درست حرف بزن.اگه نزنم؟؟؟تموم استخ-و-نات رو خورد میکنم.ههههه من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم بزن خورد کنبا نفرت دستش رو مشت کرد اخیش هفت جاش سوخت.
دختر بابام نیستم دهنت رو س-ر-و-ی-س نکنم.
ایسان بد میبینی میگم امضاش کن.نوچ.باشه نکن.سریع دستم رو به کنار ت-خ-ت بست واستامپ رو از جیبش در اورد انگشتم رو زد داخلش وزد گوشه
برگه لعنت بهت سورنا خدااز رو زمین محوت کنه.
دادزدم:
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-کثافت .حیــــــــــــــونننن.

عزیزم دستت رو باز کردم وحشی نمیشی میری خوشگل میکنی که یک ساعت دیگه مهمونا میان.عوضـی .گمشـــــــــــــــــــــو ..ازت متنفرمدل به دل لوله کشی داره خوشگله منم ازت بدم میاد ولی فعال نویی واسه شب هام مناسبی .همینجوری کهولت نمیکنم بری.
خفه شو .خفه شو تویه حیونی..اخی نازی .من نه مامیتم نه داییتم ناز کشت نیستم .یک ماه دیگه به هر حال میمیری درس خوندن همواسه بی لیاقتی مثل تو فایده نداره.
اشغــــــــــــــــالدستم رو باز کرد ومنم از ناخن های خوشگلم اسفتاده کردم وخطی روی بازوش وصورتش انداختم اوه
اوه چه خ-و-نی هم میاد محکم یکی زد توی گوشم که پرت شدم گوشه ایی وبعد رفت از اتاق بیرون
اخیـــــــــــــش جیگرم خنک شد .بجنگ تا بجنگیم سورنا خان اگه تو گالدیاتوری منم ایسان ام جنگه
باش منم هستم گالدیاتور پوزت رو به خاک میمالم.
---------سورنا:
رفتم توی اتاقش نمیدونم این چه مرگش بود ولی خوب پامو الی چفت گذاشتم ها فکر نمیکردم انقدر بی
جون وضعیف باشه
مثل یک پر حولش دادم کنار سکوت کرده بود .این که دیگه چیزی نداشت که انقدر میترسید وفرار
میکرد چرا همه چیو به دهنمون زهر میکرد دیگه خب مثل اون زن هایی که میومدند قشنگ نازمو
میخریدن این چرا اونجور نمیشه؟؟؟یه سرکش به تمام معناست.
سر جنگ رو با من بسته خیلی روی اعصابم میره
رفتم از اتاقش بیرون
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7ساعته که ازش خبری نیست من هم به حسام زنگ زدم وگفتم شب یادت نره وبعد هم به رهام طبق
روال هر هفته جمعه ها همه کسایی که داشتم رو دورم جمع میکردم البته دوستای فرعیم رو ماهی یکبار
میگفتم..
ساعت چهار عصر بود دیدم یهو یکی در رو باز کرد خودم رو زدم به خواب حوله اش رو در اورد لباس
هاشو پوشید
ای جانم میخوایی فرار کنی؟؟؟من عادیشم اگه خواب باشم با کوچکترین صدا از خواب میپرم .حاال که
بیدارم اومد وجلو صورتم دستش رو تکون داد دید خوابم رفت بیرون یک دقیقه صبر کردم ورفتم بیرون
خب در سالن رو بست پاتند کردم ورفتم از در ورودی عمارت بیرون از این خونه بیزارم کال از عمارت
توی پنت هاوووس هام ارامش دارم ولی اینجا رو چون امن تره واسه نگه داشتن از ایسان انتخابش کردم
داد زدم:کجــــــــا؟؟؟
دوید من هم دویدم میخواستم بگیرمش که سالی پرید جلوش اخ قربون سگم باریک اهلل سالی سگ
پشمالوییه وسفید ولی خیلی با غریبه ها بده به سمت ایسان دوید ایسان هم به سمتم برگشت خواستم
ایسان رو بگیرم که در نره که یکدفعه از حال رفت.
اخی نازی از سگ میترسی؟؟؟
اگه کسی به من سوتی بده دیگه ول کنش نیستم خب اذیتم کنی خوشگله میدمت به سالی گازت بگیره.
وای نه جدی جدی از حال رفت بردمش توی سالن وگذاشتمش روی کاناپه کمی اب قند اوردم وبه دهنش
گذاشتم مزه مزه کرد وپرید باال
گفتم:بی لیاقت
توی چشمام اولش با تعجب نگاه کرد ولی بعدش دوید سمت اتاقم در رو قفل کرد خب احمق جون من که
کلید دارم در رو محکم به هم کوبید پامو زدم به در وگفتم:
اینجا طویله نیست این چه طرز برخورده؟؟؟با حرص دادزد:
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چرا طویله است توی حیون هم توش زندگی میکنیبیشعور گستاخ توی عمرم هیچ کس باهام اینجور جرات حرف زدن نداشته رفتم وکلید رو پیدا کردم
ورفتم داخل
وگفتم:
که طویله اس؟؟؟منم حیونم؟؟؟ونزدیک ونزدیکتر رفتم اینبار عقب نرفت وبا گستاخی ایستاد وتوی چشمام خیره شد کمی جا خوردم ولی
به خودم اومد وفریاد زدم:
دیگه حتی حق خروج از اتاق هم نداری تا وقتی که اجازه بدم.پوزخندی زد که عصبی ترم کرد.
فریاد زدم:
بخدا اگه میشد چالت میکردم.ههههه برو باباوصورتش رو از اونطرفم کرد.
کشیدمش سمت خودم ودر گوشش گفتم:
خیلی گستاخی ادمت میکنمتو اول خودت رو ادم کن اگه میتونی من پیش کشبه چه حقی این گستاخی رو کرد؟؟؟
چقدر این دختر پررو بود اصال واسش هیچ چیز مهم نبود دستش رو تا جا داشت فشار دادم انقدر مغرور
شده بود که حتی یک قطره اشک هم نریخت خیلی محکمه اولین باره که کسی جلوی من اینطور محکم
برخورد میکنه خیلی جاخوردم.
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دندونام رو روی هم ساییدم دستش رو به نفرت ول کردم ورفتم بیرون ودر رو محکم بهم کوبیدم حرصم
رو سر در خالی کردم.
دادزد:
روانــــــــــــــــــــی .االغ اسبرفتم پایین موبایل دختر که در حال خودکشی بود.
پوفی کردم چقدر زنگ خور داره از اسمی به اسم ارمین ومامان خیلی بهش زنگ میخوره
ارمین.
ههه اینم که جانماز اب میکشه کثافته همه دخترا شبیه همن نکبت.
رمزش رو حک کردم چندتایی اس ام اس از طرف ارمین بود
باز کردم اولیش نوشته بود:
سالم ایسانم خوبی عشقم؟؟؟پس چرا رفتی از خونه امون؟؟؟بابا چیزی بهت گفته خانومم؟؟؟خانومم االغ بیشعور پسره نکبت
ایسان جونم خوشگلم دلت نمیخواد دیگه بهم جواب بدی؟؟؟حرفای این بابامو گوش نده بخدا یه چرتیگفت تو چرا قهر میکنی؟؟؟بخدا تو زن زندگی منی چرت میگه که من نمیتونم خوشبختت کنم
ایسان جان من نگرانتم .چرا چند روزه جواب نمیدی؟؟؟نکنه از من سیر شدی؟؟؟سالم عشقم باشه جواب نده جواب نده تو هم پسم بزن خوبه؟؟؟یکی دیگه از اس ام اس ها از طرف دختری بود به اسم هلینا
باز کردم:
سالم ایسانم خوبی؟؟؟کجایی؟؟چرا نمیایی دانشگاه نکنه دوست مهربون من چیزیش شده؟؟؟قربونتبرم نگرانتم خوشگلم حتما زنگ بزن
بعدی از طرف همون دختر:
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ایسان جان این استاده هست لج به لجش میزاری به قول خودت استاد جیگره چی بود سرداری اومدامروز نیومدی کمی عصبی نشون میداد بود فردا هم میخواد امتحان بگیره.
بعد هم از همون دختر:
میگم ایسان جان من در مورد این ارمین یه چیزایی شنیدم که معتاده اگه جواب بدی همه چیو بهتمیگم در ضمن این که دیگه با این استاد بیچاره ام انقدر کل کل نکن دیگه گناه داره میدونم چشمت
گرفتتش ولی بیخیالش بشو فردا دانشگاه منتظرتم
پس ایسان خانوم عاشق منه؟؟؟؟عجب خب دختر خوب تو که چشمت منو گرفته االن هم که باهمیم دیگه
چرا جفتک میندازی؟؟؟زهرمون میکنی؟؟؟
پوووووففففف.
عینکم رو جابه جا کردم .دستم رو داخل موهام فرو کردم باید برم کوتاهشون کنم .از طرف دانشگاه هم
یک پیغام سوتی داشت:
سالم دخترم من حسینی هستم االن دو جلسه است کالس هات رو نیومدی سه جلسه بشه این ترم رومشروط میشی
وچند تا اس ام اس هم از طرف مامان:
سالم ایسان مامان خوبی دخترم؟؟؟چرا موبایلت رو جواب نمیدی؟؟؟بخدا من وبابا رو خ-و-ن به دلکردی تو دخترکم باشه میایم ایران ولی بگذار چیزی تا پایان این ماموریت نمونده میگم دیگه خونه عمو
هم نمونی بهتره چیزای بدی در موردش شنیدم شاید سه ماه دیگه بیاییم ایران شاید هم زودتر .دوستدارم
ایسانم با مامانت قهر نکن.
سالم ایسان نگرانتم مامان چرا جواب نمیدی؟؟؟پیامک رو خ-و-ندی حتما زنگ بزن.-سالم ایسان واسه مامان دعا کن بتونه هرچه زودتر ماموریت رو بعد این همه سال تموم کنه
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یعنی چی ماموریت؟؟؟یعنی جدا مامان باباش خارج ان؟؟؟چقدر عجیبه این ایسان هم ها ادم فضولی نیستم
ولی یه جورایی یه حس مالکیت نسبت به ایسان دارم کال هر زنی که توی زندگیم میاد نباید چیزیش از من
مخفی باشه زنگ زدم به حسینی بعد دو بوق وصل شد:
بله پسرم؟؟؟اقای حسینی راستش یه موضوعی پیش اومده در مورد شخصی به اسم ایسان فرد.بله بله میشناسمش چیزیشده؟؟؟راستش برگه رد دانشگاه رو به من داده یعنی میخواد از رشته اش بیاد بیرون وترک تحصیل کنه.اهان جدا؟؟؟بله.خب فردا که میایی کالست بیار واسمچشم حتماوقطع کردم.
زنگ زدم وکیلم نیما نیما هم یکی از دوستای خوبمه.
جانم سورنا؟؟؟سالم نیما خوبی؟؟؟چه عجب یکبار تو سالم کردی؟؟؟باز سوزنت کجا گیره؟؟؟خخخخخخراستش میخواستم واسم فرم استعفا از دانشگاه" ".رو فکس کنی .نه ایمیل کنی بهتره زودتر میرسهکیفیتشم بهتره...
واسه چی؟؟؟-تو بفرست
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-باشه

وقطع کردم ایمیل اومد سریع چاپش کردم ورفتم باال جلو روش انداختم وگفتم:
امضا کن.یه تای ابروش رو داد باال وگفت:
نمیخوام.یکبار دیگه میگم .ایسان من رو عصبی نکن امضاش کن.نمیخوام.دستم رو با خشم فرود اوردم توی صورتش
نمیکنم چرا نمیفهمی؟؟؟با من درست حرف بزن.اگه نزنم؟؟؟تموم استخ-و-نات رو خورد میکنم.ههههه من دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم .بزن خورد کنبا نفرت دستم رو مشت کردم.
ایسان بد میبینی میگم امضاش کن.نوچ.باشه نکن.سریع دستش رو به کنار ت-خ-ت بستم واستمپ رو از جیبم در اوردم
انگشتش رو زدم داخلش وزدم گوشه برگه.
.
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دادزد:
-کثافت .حیــــــــــــــونننن.

عزیزم دستت رو باز کردم وحشی نمیشی میری خوشگل میکنی که یک ساعت دیگه مهمونا میان.عوضـی .گمشـــــــــــــــــــــو ..ازت متنفرمدل به دل لوله کشی داره خوشگله منم ازت بدم میاد ولی فعال نویی واسه شب هام مناسبی .همینجوری کهولت نمیکنم بری.
خفه شو .خفه شو تویه حیونی..اخی نازی .من نا مامیتم نه داییتم ناز کشت نیستم .یک ماه دیگه به هر حال میمیری درس خوندن همواسه بی لیاقتی مثل تو فایده نداره.
اشغــــــــــــــــال دستش رو باز کردم واون از ناخن هاش اسفتاده کرد وخطی روی بازوم وصورتمانداخت.
محکم یکی زد م توی گوشش که پرت شد روی ت-خ-ت وبعد رفتم از اتاق بیرون .سریع رفتم سمت
اشپزخونه جعبه کمک های اولیه رو روی میز گذاشتم کمی از گاز استریل ها رو وباند اماده گذاشتم
وچسب کاغذی
رفتم سمت سرویس بهداشتی پایین نگاهی توی اینه کردم از زیر گوشم تا گردنم خراش انداخته بود گاز
استریل رو الکلی کردم واروم گذاشتم روش بعد از کمی سوزش باالخره خوب شد ولی بازوم خیلی عمیق
بود این چه نوع درنده اییه دیگه؟؟؟
داغون کرده بدنم رو دوتا خط کنار هم دیگه انداخته بود وخ-و-ن زیادی میومد اون هم گاز استریل
گذاشتم کمی چسب کاغذی رو باز کردم وبه گاز استریل دور بازوم زدم خراشش واسه این خیلی جدیه که
تاپ اسپرتم رو پوشیده بودم.
رفتم بیرون وبه ساعت بزرگی که کنار میز بود نگاه کردم ساعت  7شبه زنگ در زده شد فکر کنم از
رستورانه
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باید خدمتکار بگیرم.

رفتم وغذا رو تحویل گرفتم وگذاشتم داخل سالردن  5.نوع غذا ودسر وانواع تنقالت رو سفارش داده
بودم.
هیچ وقت عادت نداشتم جلو مهمونم  1نوع کمتر غذا بگذارم دفعات قبل هم یا خودم اشپزی میکردم یا
اینکه خدمتکار پاره وقت میگرفتم .رفتم باال ولباس هام رو با گرمکن سفید وتیشرت مشکی وشلوار مشکی
عوض کردم وعطر دانهیلم رو زدم
عالیه ته ریشم رو هم گذاشتم باشه عینک طبیم رو هم که فرم بزرگی داشت وبهم میومد رو زدم به قول
امروزی ها کالس داره ومد شده .زیاد از عینک استفاده نمیکنم درجه چشمم  % 85نزدیک بینه رفتم
بیرون ولم دادم روی کاناپه ساعت  7115بود االن هاست که مهمونهام بیان پس چرا این دختره نیومد؟؟؟
اگه امشب پارو دمم بذاره خ-و-نش رو میریزم
خیلی امروز عصبیم کرده..
--------ایسان:
وقتی رفت کمی رفتم توی فکر نباید اینجور بهش حمله میکردم خیلی خ-و-ن ازش رفت پووووفففففففف
بیخیال ایسان مرتیکه اشغال رو بد رفتاری میکنه باز هم میگی چرا بهش حمله کردم؟؟؟تو باید خ-و-نش
رو بریزی اون یک کثافت به تمام معناس ازش متنفرم حاال چیکار کنم؟؟؟
زد صورتم رو داغون کرد نکبت.
رفتم سر اینه
همه چی واسم خریده از خاله زینب امروز شنیدم که به سورنا میگفت دیروز همراه هما رفتیم وتمام
وسایلش رو چیدیم.
نگاهی به کرم ها کردم وکرم گریم رو به گوشه صورتم زدم خوبه یکم ابرو هامو تمیز کردم حاال عالی شد
ارایش مختصری کردم ورژ لب البالویی کمرنگ زدم .عالی شد اخیش همیشه ارمین بهم میگفت توی خونه
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فقط واسه من ارایش کن بیخیال شونه ایی انداختم باال چقدر خوشگل شدم ها .موهامو باالی سرم بستم
حالت دار بود وبلند اخیش خوبه رفتم سراغ کمد ونگاه به لباس ها کردم همه جور لباسی بود میتونم قسم
بخورم صد دست بیشتر بود کی وقت کرده اینهمه لباس بخره؟؟؟نگاهشون کردم این انتر ادم نیست
ازنگاه های بدش هم خوشم نمیاد یک سویشتر بافت بلند که تا زیر "ب"بود وگشاد بود رو انتخاب کردم
هوا کمی سرد بود
زیرش هم تاپ یقه سه سانتی سبز رنگ به رنگ سویشرت پوشیدم اهان عالیه از بین شلوار ها هم یک
شلوار جین ابی تیره که پاچه هاش ده سانت باالتر بود ودم پاکتی رو پوشیدم اتل رو هم نبستم بیخیال
خوب میشم ..ساعت رو نگاه کردم خب عطر چی داره؟؟؟اسمش رو که نمیدونم ولی یکی از عطر ها بوی
خیلی خوبی داشت زدم خب ساعت  7152دقیقه است در رو باز کردم ورفتم پایین اروم از پله ها اومدم
پایین وسعی کردم اصال محلش ندم .نگاهم رو روی سرامیک ها دوختم حس کردم ایستاد وداره نگاه
میکنه حاال به سمتم قدم برداشت اوففف چه کاری کردم امشب به خودم رسیدم نمیدونستم این بختک
هرکاری دلش بخواد میتونه بکنه خدایا من رو ببخش توی دلم به خودم کلی فوحش دادم ولی نمیشه کاری
کرد.
جلوم ایستاد وگفت:
خوبه .اورین اورینویکدفعه کمر باریکم رو توی دستای پهنش گرفت.
نگاه کن چشماتم ببینم دیگه.دستش رو زیر چونه ام گذاشت سرش رو اورد پایین یکدفعه تغییر رنگ داد وبا خشم داد زد:
این چه عطریه زدی هان؟؟؟؟- ..
بهت گفتم این چه عطریه؟؟؟-به تو چه از بوش خوشم اومد.
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یکدفعه صورتم سوخت.
حیون وحشی چپ میره راست میاد من رو میزنه
کثافت.

من ادمت میکنم اشغال اگه ازت شکایت نکردم ایسان فرد نیستم.
دادزد:
اشغال کثیفمثل خودش دادزدم:
حیـون کثیف .القاب خودت رو به من نبند.خفه شو تا نکشتمت .به چه حقی که امشب مهمونیه ودست کم  6-5تا از دوستام میان اینجا عطر "س"زدی؟؟؟؟
چی عطر "س"؟؟؟
دادزدم:چی میگی هان؟؟؟؟
تو چی میگی؟؟؟اصال عطر حالیته هان؟؟؟رفتی  343هات که ترکیبیه با ""...زدی .میخوایی رفیقامو از راهبه در کنی؟؟؟خیلی پستی ایسان بعد هم ادعای پاکی ومقدس بودن میکنی ونمیگذاری حتی بهت دست
بزنم.
عصبی بودم اونم زیاد این مردک چه حقی داشت که به من توهین کنه؟؟؟دستم رو بردم باال وباخشم فرود
اوردم روی صورتش .اخ اخ کف دستم جز جز میکنه .صورتش رو گرفت
دادزدم:
تو هیچ میدونی چی میگی؟؟؟من نه ننه ام عطر شناسه نه بابام من چه میدونستم که این عطر عطره"س"ه هان؟؟؟؟خیلی حیونی کارایی که خودت میکنی رو به من نسبت نده .اگه روزی هم خراب بشم
همش زیر سر توئه توپاکیم رو از من گرفتی .تو زندگیمو نابود کردی تویک کثافتی.
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وتنه ام رو بهش زدم واز پله ها رفتم باال اصال نه میخوام ریخت خودش رو ببینم نه ریخت مهموناش رو
برن گمشن همشون .به محض ورودم به اتاق شیشه عطر رو دستم گرفتم وبه دیوار زدم تمامش پخش
اتاق شد.
رفتم سمت ت-خ-ت ودراز کشیدم وپتو رو روی خودم کشیدم وچشمم رو بستم تا خوابم ببره.
-------سورنا:
وقتی زد توی گوشم واون حرفارو که مثل پتک بود به سمتم پرت کرد مصمم شدم واسه اذیت کردنش
اصال تقصیر از منه دوریالی فکر کرده تراول شده.
بی شرف
اشغال
واسه ارمینش کرم ریخته عاشقش کرده حاال به من میگه تو از من پاکیم رو گرفتی حیوون سورنا نیستم
ادمت نکنم.
وحشی
هرچی بهش هیچی نمیگم حسابی اعصابم داغون شده بود اگه جلوی چشمم میومد تموم دندوناش رو
خورد میکردم.
رفته عطر "س" زده حاال واسه من ادعا هم میکنه فکر کرده من خرم اونجور که تیپ میزنه وبا پسرا ل-ا-
س میزنه معلومه ته همه عطرارو میدونه کدومش چیکار میکنه .یک لحظه که پیش من بود روح وروانم
بهم ریخت چه برسه به اینکه بیاد جلوی نیماوحسام ورهام وبقیه پسرا اعصابم خیلی داغون بود رفتم
ولیوان ابی رو خوردم صدای زنگ در اومد رفتم در رو باز کردم اولش حنانه وهما وحسام وخاله زینب
اومدند ودر اخر هم عمو مهدی اُپتیمازش رو پارک کرد وبه ما ملحق شد
رفتیم داخل که صدای زنگ در اومد رهام بود در رو براش باز کردم.
7نفری نشستیم روی کاناپه های وسط نشینمن

110

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
خاله زینب:
عروس گلم کجاست نمیبینمش پسرم؟؟؟حسام:اره داداش ابجی ایسان کجاس؟؟؟
-راستش یکم بحثمون شد باالس.

عمو:برو بیارش پسرم بیارش این خانوم ازبس تعریفشا کرد منا کشت ببینمش چیجورس این
عروسمون؟؟؟
یه تای ابروم رو دادم باال وگفتم:
عمرا برمخاله زینب:
پسرم ادم غرور رو بخاطر عشقش کنار میگذاره.خاله ایندفعه فرق داره.این چه حرفیه پسرم؟؟؟برو ببینمعمو:
بله پسرم نمیدونی کا من چقد برا این زینب جونم غروریما له کردم بدوبرو بیارش بیبینموای خدایا من چیکار کنم اخه تیز توی چشمای حسام نگاه کردم خودش فهمید دارم همه تقصیر هارو
گردنش میندازم.
حسام:داداش برو عزیزم برو دیگه
با چشمام واسش خط ونشون کشیدم وپوفی کردمو ورفتم سمت راه پله ها دم در اتاق دو دل ایستادم .وای
خدا به حق کارای نکرده نه نمیرم .واییی عمو مهدی هم گفت برو بیارش در رو باز کردم ورفتم داخل
سریع سرش رو کرد زیر پتو رفتم داخل ودر رو بستم فکر کرده من خرم .ای خدا چرا انقدر این دختر من
رو با این حیون گوش دراز مقایسه میکنه؟؟؟
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عصبی بودم عصبی ترم کرد با تحکم پتو رو کشیدم وگلوله کردم انداختم گوشه ایی وباصدای متعادل شده
که پایین نره داد زدم:
این چه مسخره بازیه؟؟پاشو ببینم.- ..
خودش رو کامال زد به خواب
ایســـــــان .پاشو واال خ-و-نت رو میریزم ها.ودستش رو کشیدم واز ت-خ-ت انداختمش پایین ایستاد ودادزد:
چه مرگته؟؟؟؟که چه مرگمه؟؟؟میزنم نابودت میکنم ها بیا بریم پایین زشتهوای این که اتاق رو پر کرده از این بوی دیونه کننده نگاه نگاه عطر رو خورد کرده ایستادم وسرم رو
اوردم پایین وای خدا رفتم سمت عطر های روی کمد هاج وواج مثل عروسکی کوکی دنبالم میکشیدمش
واون فقط نگاه میکرد عطر کاپیتان بلک که بوی خوابی داشت رو روش خالی کردم بوش کردم حاال بهتر
شد
دستش رو گرفتم وبردمش بیرون وگفتم:
گاف بدی نابودی افتاد؟؟؟اسب.دستش رو توی دستم فشار دادم
گاگول ولم کنگاگول تویی نکبتوکشیدمش از پله ها پایین خوبه اهان دستش رو ول کردم عمو وخاله وبقیه اعضای خانواده حسام ایستادند
به گرمی با هرکدومشون دست وروب-....و-...سی کرد همون موقع صدای زنگ در اومد در رو باز کردم
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-به نیما جان به نوید جان خوش اومدید.

نیما ونوید برادر بودند نیما که وکالت شرکت رو داشت ونوید هم یکی از مهندس های شرکت بود
نیما:به این خانوم کی هستن؟؟؟مفتخرم بانو.
ایسان اومد حرف بزنه که زدم تو پرش واسه دوستای من دلبری ممنوعه.
ایشون همسرم هستن نیما جون .ایساننیما:چـی؟؟؟کی زن گرفتی نامرد؟؟؟
ایسان:درو...
چیزی وقت نیست یهویی شد دله دیگهنوید:تو عاشق بشی؟؟؟سورنا داری شوخی میکنی؟؟؟
خب دیگه.ایسان:اقا نوید داره چر ...
ایسان جان اقا یون رو راهنمایی نمیکنی؟؟؟؟وجوری توی چشمش نگاه کردم که یعنی فاتحه ات خ-و-نده اس ولی نترسید وپوزخندی تحویلم داد
نکبت.
میدونم چکارت کنم نابودت میکنم ایسان از زندگی کردن ساقطت میکنم کاری میکنم پشیمون بشی
همون وقت زنگ در زده شد ودکتر وهمسرش اومدند با دکتر هم گرم روب-و-سی کرد نکبت به همه
راحت ب-وس میده واسه من حاجی باال منبر میشه.-
دارم برات رفتیم وهمه داخل سالن نشینمن نشستیم سر گرم صحبت شدیم
عمو مهدی:خب ایسان جان خانواده ات کجان؟؟؟
نیستن عمو جان ایتالیا هستن.نزدیک بود ساقط بشم یعنی چی ایتالیا؟؟؟
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حسام:نگو رُم که خنده ام میگیره.
-چرا اقا حسام؟؟؟اتفاقا رُم هستن.

حسام:چه باحال پس یه دوماد رُمی هم گیرشون اومده
ایندفعه نوبت ایسان بود که چشمش از حدقه بزنه بیرون
چـــــــــــی؟؟؟خاله زینب:مگه تو نمیدونستی دخترم موضوع به این مهمی رو؟؟؟
پریدم وسط گافی که داده بود وگفتم:
عشقم من که گفتم از طرف مادر رُمی هستم.ایسان گفت:اها یادم رفته بود عزیزم.
خخخخخ ای خدا نقش بازی کردنت تو حلقم فکر میکنی میگذرم ازت؟؟؟دارم برات خوشگله
خاله:خب دخترم دیگه چه خبر؟؟؟
ایسان :سالمتی خاله جون.
عمو مهدی:کی میخوایین بچه بیارین؟؟؟
رسما نزدیک بود سکته کنم بچه؟؟؟این دیگه از کجا در اومد؟؟؟ایسان هم میخواست قهوه بخوره توی
گلوش جست وشروع به سرفه کرد به ناچار زدم پشتش
خاله:مگه چیز بدی گفت؟؟؟راست میگه من نوه میخوام.
پوزخندی زدمو وگفتم:خاله حاال زوده
وتوی چشمای حسام که اون هم به سرفه افتاده بود نگاه کردم نوید با اعتراض گفت:
سورنا بیخود باید یه پارتی چیزی بگیری یعنی چی مگه میشه خشک وخالی عروسی کرد.خاله زینب:راست میگه پسرم باید مهمونی جشنی چیزی بگیری به هر حال این دختر هم ارزو داره لباس
عروس بپوشه؟؟؟مگه نه خوشگلم؟؟؟
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ایسان گفت:هرچی ارزو داشتم رو به گند کشید .البته جوری که فقط منو حسام ورهام بفهمیم
تیز توی چشماش نگاه کردم چشماش یه غم خاصی داشت اشک توی چشمش غوطه میزد ولی با لبخند
گفت:
چرا که نه؟؟؟باز تیز توی چشمش نگاه کردم ایستاد وگفت:
من برم میز رو بچینمهما:من هم میام کمک.
حنانه:منم میام
خاله:خب دخترا شما وایسان جون برید میز رو بچینید
چپ چپ نگاهش کردم که رفت حسام اروم در گوشم گفت:
گناه داره عذابش نده.اروم گفتم:داداششی یا وکیلش؟؟؟
حسام عصبی گفت:
به تو چه هان؟؟؟داری داغونش میکنی هیچ حالیت هست؟؟؟از کی تاحاال یاد گرفتی دخالت کنی توی کارهای من؟؟؟خودم هم جا خوردم از طرز حرف زدنم حسام شکه توی چشمای من نگاه کرد عقب نشست وصاف شد
کمی مکث کرد.
حسابی عصبی شده بود ایستاد وگفت:
مامان من میخوام برمخاله:کجا پسرم؟؟؟
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میترسم یه وخ دخالت بیجا کنمایستادم وگفتم:
حسام بشین به خدا منظوری نداشتمعمو:پسرا چتون شد یکدفعه ایی؟؟؟

دست حسام رو گرفتم دستش رو محکم از دستم بیرون کشید ورفتم سمت در وپالتوش رو پوشید خاله
اومد سمتم:
سورنا چیشده؟؟؟خاله برید داخل من االن میارمش.باشه پسرمرفتم بیرون سوز وبارون بدی میومد داد زدم:
حسام واستا ببینم پسر خوب واستاوبا دو خودم رو بهش رسوندم دستش رو گرفتم وبردمش کمی دور تر از ساختمان عمارت وگفتم:
چرا قهر میکنی؟؟؟ایسان واقعا لیاقتش رو داره؟؟؟فکر کردی خودت لیاقت داری؟؟؟میدونی اونم یه ادمه حق همه چیو ازش گرفتی زندونیش کردی بهشت-ع-د-ی کردی االن هم دوقورت ونیمت باقیه احمق جان؟؟میدونی بره شکایت کنه چند سال واست
حبس میبرن؟؟؟هیچ میدونی .این ها به کنار حس انسانیتت کو داداشم؟؟؟هان کوجاس اون سورنای
مظلوم که من میشناختمش هان؟؟؟
برو بابا ایسان هم مثل همه دخترا یه دختر کثیف...-----ایسان:

116

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

واقعا همه چیز واسم سخت شد همه چیز باز یادم میومد کاب-....و-...س هام هم توی بیداری همراهم بود
هم وقتی که میخوابیدم حسام ورهام یکدفعه باحرفی که زدم طرز نگاهشون دلسوز شد ایستادم هما
وحنانه همراهم اومدند به محض ورودم توی اشپزخونه در اشپزخونه رو بستم وهق هق زدم
هما:چیشده زن داداش؟؟؟
- ..
حنانه:عروس که گریه نمیکنه خوشگله
واومدند سمتم بانفرت دستشون رو پس زدم.
هما:داداش سورنا چیزی گفته؟؟؟
با اوردن اسم اون باز هق هقم بیشتر شد هما اومد ومن رو میخواست اروم کنه.
هما:چیزی شده؟؟؟
کمکم ...کمکم میکنید؟؟؟حنانه:واس چی عزیزم؟؟؟
میخوام ...میخوام فرار کنمهما متعجب باصدای بلند گفت:چـــــــــی؟؟؟
یکدفعه در باز شد وخاله زینب اومد داخل من رو که دید گفت:
عروس خوشگلم چرا گریه میکنی باز؟؟؟چیزی نیست دلم خیلی تنگه خانواده امه.ونگاهی توی چشم های هما وحنانه کردم که جفتشون چشمک زدند یعنی سکوت میکنند
اهاناومد وپیشونیم رو ب-....و-...سید وگفت:
-میری سورنا رو صدا کنی؟؟؟یک ربع پیش با حسام بحثشون شد االن هم رفتن حیاط میترسم دعوا کنن
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-چی؟؟؟البته

وسریع رفتم سمت حیاط بارون میومد دستام رو به هم گره زدم کردم اهان دورتر از عمارت ایستادند
اشکم رو که با بارون محو شده بود رو دست کشیدم ورفتم سمتشون باشنیدن اسمم از زبون حسام ترجیع
دادم پشت درخت قایم بشم.
حسام :ایسان رو تو به گند کشیدی اگه روزی هم بد بشه مشکل ازتوئه واال یه دختر پاک فکر نکنم کثیف
باشه.
سورنا:االن تو طرف اونی یا طرف من؟؟؟
حسام:معلومه حق رو میگیرم چون رفیق فابریکمی نمیام از اون دختر بی گناه بگذرم
حسام چرت نگو همچین میگه انگار مریم مقدسه برو بابا اون یه کثافته یه ادم که واسه به ه-و-سانداختن شماهام امشب عطر "س" زده بود ومیگفت نمیدونستم مگه میشـ
ناگهان حسام مشتی رو روی صورت سورنا فرود اورد اخیشش جیگرم حال اومد با داد گفت:
این دختر هم بستر توئه چجور میتونی در موردش این حرفا رو بگی؟؟؟هههه فکر کردی همه مثلخودتن؟؟؟یا درمورد ماها چی فک کردی؟
ناگهان پریدم بیرون دادزدم:
اینجا چه خبره؟؟؟حسام اومد سمتم ودستم رو گرفت وگفت-:بریم ایسان نمیذارم ازت دیگه سو استفاده کنه
تویه دلم کیلو کیلو قند اب میکردن کم بود اخ قربونت برم حسام سگ در خ-و-نت میشم چاکرتم بامرام
نگاه تیزم رو توی چشمای وحشیه سورنا دوختم یعنی بردم اقا اسبه اومد سمت حسام وگفت:
مگه اینکه از رو نعش من رد بشی نمیذارم ایسان رو ببریحسام:ببین واسه من فیلم بازی نکن سورنا هرچی هیچیت نگفتم این یه مورد فرق داره .تو واسه نازنینی
چی کشیدی؟؟؟فکر کن داداش وبابای این دختر هم همین حالو االن دارن پس نذار خ-و-نت رو بریزم بی
شرف
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سورنا نه گذاشت نه برداشت ومشتی حواله صورت حسام کرد از تمام حنجره ام استفاده کردم وجیغ
کشیدم کمی گذشت که همه اومدند وسورنا وحسام رو از هم دیگه جدا کردند .بیچاره ها ببین چی شدن
البته دلم واسه حسام بیشتر سوخت اون حیون حقشه .خاله زینب با گریه گفت:
شما که مثل داداش بودید چرا مثل سگ وگربه به جون هم افتادید؟؟؟؟حسام:مامان از این به بعد ایسان همراه ما زندگی میکنه.
سورنا:ایسان غلط میکنه .مگه نه ایسان؟؟؟
وای خدایا حاال چی بگم؟؟؟؟تمام شهامتم رو به کار گرفتم وگفتم:
اره خاله میام خونه شما.خاله:یعنی چی این حرفا؟؟؟اینجا چه خبره؟؟؟
حسام:این کثافت رو زنش دست بلند کرده مامان.
خاله:چی؟؟؟راست میگه سورنا؟؟؟واقعا ازت انتظارشو نداشتم.
سورنا:خاله دروغ میگه از ایسان بپرس وتیز توی چشمام نگاه کرد.
خاله:چی میگه ایسان راسته؟؟؟
خاله حسام راست میگه سورنا خیلی منو اذیت میکنهخاله:برو لباس هاتو بردار یک دقیقه هم نمیخوام پیش این بی لیاقت باشی
پوزخندی دور از چشم همه به سورنا زدم سورنا ایستاد وگفت:
خاله جان این رفتار ها یعنی چی؟؟؟من یه سیلی زدم توی گوش زنم واسه یه اشتباهی که مرتکب شدهبود حق ندارم؟؟؟تو بهم بگو؟؟؟زنی که اشپزی نکنه به چه دردی میخوره؟؟؟من زنمو دوس دارم بخوایی
ببریش دق میکنم.
خاله:راست میگه ایسان؟؟؟
تاخواستم بگم گالدیاتور اومد پیشم دستم رو گرفت وفشار داد وگفت:
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-عشقم حقیقت رو بگو؟؟؟

توی چشماش با ترس نگاه کردم .زبونم قفل کرده بود .حسام هم به گالدیاتور بد نگاه میکرد نمیدونم چرا
ولی یهویی از دهنم پرید:
خاله سورنا راست میگه اشتباه از منه.سورنا لبخند پیروزی بخشی زد وگفت:
داداش حسام تو هم بیخودی نگرانی جشن هم واسه این خانوم میگیرم ودستش رو به طرف حسام کهروی زمین بود دراز کرد حسام با نگاه تیزی دستش رو گرفت وایستاد رفتیم داخل وبا الکل خاله زینب
صورت حسام رو من هم صورت سورنا رو تمیز کردم وقتی تموم شد در گوشم گفت:
فکر نمیکردم انقدر عاقالنه برخورد کنی.وا این چشه؟؟؟رفتم اشپزخونه تا اخر شب هم حسام به سورنا تیز نگاه کرد وجز دو سه کلمه بیشتر باهم
صحبت نکردند اخر شب شد همه عزم فتن کردند هما بهم گفت:
عزیزم شماره نداری؟؟؟نه.داداش سورنا واسه زنت گوشی بگیر زنگش بزنمسورنا:اگه کارش داشتی به من زنگ بزن بهش میگم.
وا داداش مگه اینجا عهد قجره؟؟؟سورنا:نه واسه اون نیست
حسام:ابجی بیخیال به سورنا بگو کاری داشتی با ایسان....
سورنا رفت سمت حسام وگفت:
داداش یه لحظه میایی؟؟؟حسام:البته
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باهم رفتند گوشه ایی از سالن بعد از کمی با خنده با هم خداحافظی کردند ورفتند همه مهمون ها رفتند.
--------سورنا:
وقتی دیدم حسام جواب خواهرش رو منتقی داد تصمیم گرفتم باهاش قهر نکنم وراضیش کنم بهش گفتم
بیا وبا هم رفتیم گوشه سالن
حسام:چیه؟؟؟
حسام جان توی این مدت که باهم دوست بودیم هیچ موقع باهم بحثمون نشده بود واقعا نمیدونم چیبگم.
هیچی نگو داداش هیچ وقت غرورت رو نشکستی حاال هم نشکنش ولی قول بده با ایسان ازدواج کنینگذار بشه مثل همه اونایی که توی خیابون ها هستن نگذار یه کثاقت بشه دست روش بلند نکن اون
دختریشو بهت هدیه داده واالن هم کنارته میدونی اگه میخواست میتونست فرار کنه؟؟؟پس اذیتش نکن
تاحاال شده بخواد فرار کنه .ولی باشه یه صیغه ایی چیزی میخ-و-نم واسه این که خیال تو راحت بشهخوبه؟؟؟
ممنونم که روم رو زمین ننداختی.خواهش.وباهم دست دادیم ورفت یه صیغه بخ-و-نم؟؟؟باشه میخ-و-نم ولی قول ندادم اذیتش نکنم .نابودت
میکنم ایسان کاری کردی امشب روی مهمونم دست بلند کنم .از هستی ساقطت میکنم همه رفتند ایسان
خودش رو از کنارم باریک کرد ورفت رفت داخل اشپزخونه رفتم داخل اشپزخونه .درست پیشش بودم
خیلی زبون داری.بشقاب از دستش ول شد وهزار تکه شد
خوبه دمپایی پای جفتمون بود.
-تو تـ..ـو اینجا چیکار میکنی؟؟؟
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-میخوام بازنم خلوت کنم .حرفیه؟؟؟

زن؟؟؟چرا چرت میگی؟؟؟برو سورنا برو که حالم ازت بهم میخوره.فکر کردی من ازت خوشم میاد دختره کثیف؟؟وکشیده ایی بهش زدم امشب خیلی پاروی دمم گذاشته بود.
دستش رو گذاشت روی شونه ام وحولم داد کمی عقب رفتم با خشم توی چشمام نگاه کرد وحشی جلو
رفتمو...
در کسری از ثانیه دستاش از دستم در اومد تا اومد به خودم بیام چاقو میوه خوری رو برداشت وفرو کرد
داخل بازوم.
دستم رو روش گذاشتم .چشماش قرمز قرمز شده بود اشک هایی که این چند روز بهشون اجازه نمیداد
شروع به ریختن کرد .دستم رو گذاشتم روی بازوم با یک حرکت چاقو رو کشیدمو ودوزانو روی زمین
فرود اومدم وبهم خیره شده بود.
خ-و-ن از دستم به شدت میریخت شکه شده دوزانو کنارم فرود اومد وگفت:
حاال چیکار کنم؟؟؟با نفرت توی چشمای خاکستری سبزش نگاه کردم زمزمه کردم:
کار خودت رو کردی عزامو بگیر حاال.سورنا .سورنا غلط کردم ترو خدا نمیر نمیخوام دستام به خ-و-ن کسی الوده بشه سورناپشت سر هم حرف میزد عه گِل دم دستم بود یک مشت میکردم داخل حلقومش دختره وراج رو از طرفی
هم لباس هام پر از خ-و-ن شده بود ودیگه نایی نداشتم دادزدم:
خفه شو خفه شو فقطبه سختی ایستادم ورفتم سمت کابینت دستام به همه جا زده شد جعبه کمک های اولیه رو بیرون کشیدم
سوزن رو در اوردم ونخ بخیه رو دادزد:
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-سورنا سورنا میخوایی چیکار کنی؟؟؟

عه خفه بشی تو که انقدر میترسی کی گفت این غلط رو بکنی؟؟؟بخیه زدم  5تا خورد برگشتم بهش نگاه
کنم از حال رفت
دویدم وقبل از فرود اومدنش روی شیشه ها گرفتمش عه تقی به توقی بخوره از حال میره دختره نازک
نارنجی.
دستم خیلی درد میکرد به سختی انداختمش روی شونه دستم که زخمی نبود وبردمش اتاقمون
وانداختمش روی ت-خ-ت اوفففف پدرم در اومد.
کمرم رو که صاف کردم ترق تروق استخ-و-نام بلند شد رفتم پایین ب-د-نم رو شستم وباندی رو همراه
با گاز استریل بستم به بازوم عه این دختر هم فقط گیر داده به بازوی دست چپم بلوزم رو روی شونه هام
انداختم تا باال برم سردم نشه.
وسالنه سالنه رفتم باال رفتم داخل اتاق ودر رو قفل کردم .وای هنوز بهوش نیومده از سرویس بهداشتی
اتاق کمی اب داخل دستم ریختم ورفتم سمتش وزدم به صورتش پرید باال اشک هاش جاری شد وگفت:
خوبی؟؟؟- .
انگار مغز خر خورده؟؟؟من باال سرش واستادم میگه خوبی؟؟؟این گریه ها دیگه واسه چیه؟؟دختره االغ.
بتمرگ ایسان حوصله اتو ندارمیعنی چی بتمرگ مثل ادم جواب بده خوبی؟؟؟ومن که نشسته بودم حاال اونطرفش رو شونه هام رو گرفت کمی جاخوردم ولی به خودم اومدم وبرگشتم
سمتش وگفتم:
میگم بتمرگ حالیته؟؟؟وبا نفرت دستاش رو پس زدم با بهت نگاهم کرد نتونستم جلو خودم رو بگیرم خیز برداشتم سمتش و...
یک ساعت بعد
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خسته دستم رو زیر سرم به عنوان بالشت گذاشتم فردا باید برم سراغ اسفندیار خان یه سری کارا رو هم
واسه پول شویی باید انجام بدم به سمت ایسان نگاه کردم در حال گریه کردن بود عه بعد این چند بار
هنوز بعد هربار گریه میکنه دخترک لوس خب دیگه تو که کارت تمومه تمومه اشکارو از کجاش میاره
دیگه .صورتش رو به سمت مخالف من برگردوند
****
نیم ساعت بعد
اوه هنوز گریه میکنه .خب خودت گفتی خوبی یا نه؟؟؟منم نشونت دادم عالیم اگه چاقو رو نمیزدی االن
عالی تر هم بودم.
با صدای بلند گفتم:
سرم رفت بتمرگ دیگه.سرش رو داخل بالشت فرو کردو هق هق زد نگاهش کردم موهاش دورش ریخته بود چقدر خودنمایی
میکرد
نوک انگشتام رو به موهاش زدم با انزجا نشست ودستم رو پس زد
وحشی.تیز توی چشمام نگاه کرد رفت پایین وهمونجا روی زمین خوابید .غر غر کردم:
االغ میخوایی به من لج کنی؟؟؟خودت سرما میخوریبا صدای ضعیف:به تو ربطی نداره.
خیلیم داره سرما بخوری باید نعش کشی کنم بعدش هم من سرما میخورم.به جهنم بمیری.تو که یکی دو ساعت پیش درحال اشک ریختن بودی واسه من.-گمشووو حیونننن.
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قه خنده بلندی واسه حرصی کردنش زدم .چشمم رو بستم وتظاهر به خوابیدن کردم ولی تا ساعت 1
خوابم نبرد
ساعت  3فکر کرد من خوابم ایستاد ورفت ح-م-ا-م بعد هم واسه خودش پتو اورد وروی کاناپه کنار اتاق
دراز کشید.
ساعت  7بود که با صدای زنگ ساعت کنار ت-خ-ت از خواب پریدم خاموشش کردم دیدم که ایسان
چشمش رو باز کرد ولی سریع بست.
دادزدم:
ایسان.بالشت رو گذاشت در گوشش رفتم وازش گرفتم وپرتش کردم یک گوشه نشست وگفت:
چه مرگته هان؟؟؟برو صبحونه ام رو حاضر کن.دست به س-ی-ن-ه نشست وگفت:میخوام نکنم
تو غلط میکنی.بلـــــــه؟؟؟بله ومرگ این بلبل زبونی ها چیه؟؟؟من میرم ح-م-ا-م ومیام صبحانه حاضر نباشه صبحانه ات میکنم.برو باباوصورتش رو از اونطرف کرد .رفتم سمت ح-م-ا-م ودر رو محکم به هم کوبیدم
دادزد:حیون االغ اسب .قاطر .میمون.
بعد از دوش گرفتن رفتم پایین نگاه کردم به میز وای خدا یک بشقاب گذاشته بود ومنو دید گفت:
-ببین بیسکوییته به نظر خوشمزه میاد نه؟؟؟
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وگذاشت دهنش وگفت:
اومممممممممممممم عالیه.وایستاد که بره.
دادزدم:پس من؟؟؟

فقط واسه خودم اماده کرده بودم شرمنده اقای سرداری ههههههمحکم دستم رو زدم روی میز وگفتم:
ایسان نابودت میکنم.دستش رو از پشت باال اورد وگفت:
بای بای هانی گرسنگی بخور ادم بشی بلکه.زیر لب غریدم:ایسان ایسان.
دختره نکبت یادش رفته دیشب داشت از گریه خفه میشد ..با یک حرکت بهش رسیدم وموهای
خوشگلش رو از پشت محکم دور دستام پیچیدم جیغ زد:
روانی ولم کن اسب میمونسرش رو به خودم نزدیک کردم وسرم رو بردم پایین عه نابود شی چقدر قدت کوتاهه به زور سرم رسید
به گوشش در گوشش گفتم:
برو صبحانه ام رو حاضر کن .وفریاد زدم:همین االن مفهمومه؟؟؟خیلی خب روانی موهام کنده شد ولم کنچقدر حرف میزنه خدا نه به روزای اولش نه به حاالش این زبونش همینجوری کار میکنه نمیدونم نمیسوزه
مغزش
اینهمه حرف رو از کجا میاره؟؟به شدت حولش دادم روی هوا سکندری خورد ولی نیافتاد خواست فرار
کنه بره از پله ها باال که جلوش سبز شدم حوله ایی که روی سرم بود روی زمین افتاد غر غر کرد:
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-میمون نکبت چلغوز

ورفت سمت اشپزخونه خوبه ایسان خانوم داری ادم میشی به بشقاب های روی میز ناهار خوری سلطنتیم
نگاه کردم تمامش خط ترمز شکالت روش بود نکبت اگه واسه منم از همین بیسکوییت ها نیاره ادمش
میکنم به  5دقیقه نکشید که بشقابی دستش بود اومد افرین از هموناس .وای چقدر هم خوشگل به نظر
میرسه وخوشمزه اب دهنم راه افتاد به خودم فوحش دادم این کارا چیه سورنا درست رفتار کن پسر یه
صبحانه اس دیگه انداخت بشقاب رو روی میز وگفت:
کوفت کن حیف نوندادزدم:درست حرف بزن ایسان
برو بمیر.وسریع رفت داخل اتاق خواب گرمکنم رو در اوردم موهام کمی خشک شده بود گرمکن رو گذاشتم روی
صندلی کناری ونشستم با میل پشت میز اومممم تکه اول رو خوردم عالیه .تا عمر دارم عمرا بذارم بری
ایسان واسه شب ها که خیلی توپی دست پختتم حرف نداره میتونی مثل یکی از مستخدمای قبلی باشی
اخیش چقدر چسبید .ایستادم وگرمکنم رو توی دستم گرفتم نگاهم افتاد روی دستم عه نکبت تالفی
دیشب رو سرت در میارم .رفتم باال داخل اتاق نشسته بود پشت میز ارایش وواسه خودش شعر میخ-و-ند
منو که دید مثل میر غضب پاشد رفت ودر رو محکم کوبید..
دادزدم:ماله باباته که اینجور میکنی؟؟؟
صدایی ازش نیومد.
تلفنم رو در اوردم وزنگ زدم به حسام:
الو جانم داداش سورنا؟؟؟میشه چندتایی بادیگارد بیاری واسم خونه ام.واسه چی؟؟؟-توبیار بهت میگم اوکی.
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دوهزاریش افتاد که ممکنه تلفنم توسط اسفندیار خان شنود بشه گفت چشم تماسمون بیش از ده ثانیه
نشد پس نمیتونه از طریق رد یاب جامو بجوره .رفتم سمت کمد لباس هام وبلوز ابی نفتیم رو همراه کت
تک اسپرت سفیدم وشلوار کتان مشکی کنار گذاشتم موهام رو باسشوار خشک کردم ولباس هامو پوشیدم
ورفتم بیرون همون موقع ایسان اومد بیرون
یه تای ابروش به محض دیدنم پرید باال وزیر ل-ب چیزی گفت وسریع رفت توی اتاق ودر رو قفل کرد.
رفتم پایین که صدای زنگ در اومد در رو باز کردم حسام و 42نفر اومدند داخل
حسام ازشون مطمئنی؟؟؟پس چی؟؟؟اینا از خودم هستن یعنی افراد بابام هستن خیلی مطمئنن میدونی که بابام سیاستمداره ازشونخیلی مطمئنم.
خوبه.واسه چی میخوایی اینا رو؟؟؟یکی اینکه از ایسان مراقبت کنن وبعدشم اینکه اسفندیار نتونه توی خ-و-نم نفوذ کنه میخوام بهترینسیستم های امنیتی رو هم واسم توی این خونه نصب کنی .باشه
باشه راسی ابجی ایسان کجاس؟؟؟خوبه؟؟؟نمیدونم توی اتاق خوابه سر صبحی مثل سگ بود فقط پاچه میگرفت.میگم این موضوع جشن بدجور مامانم داره روش تاکید میکنه چیکارش میکنی؟؟؟؟فعال رو هیچی نمیدونم واسم یه چیز مهمه پیدا کردن همایون پست فطرت واون هانیهخیلی خب دیگه چه خبر از اسفندیار خان؟؟؟فعال که خبری نداده واسش دوسری کار کردم خیلی راضی بوده میگم این اسفندیار دختری پسریچیزی نداره؟؟؟
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نمیدونم بخدا خانواده اش رو هیچ کس نمیشناسه اینقدر محافظ دورش هست که اصال در مورد خانوادهاش کنکاش نکنی بهتره چون هیچی عایدت نمیشه توی جشن ها هم هیچ کس از خانواده اش همراهش
نمیان
اوفففف که اینطور به نظرت همایون رو ازش بخوام؟؟؟بهش بگم همایون ساوه رو میشناسی یا نه.نه نگو نگی بهتره خودمون پیداش میکنیم شنیدم توی کار قاچاق اعضا بدنه راستی با پلیس هماهنگکردی؟؟؟
به هیچ کس جان تو اعتماد ندارم نمیتونم به پلیس بگم سگ هاش توی اداره هم هستن .میخوام هرجورشده این پست فطرت رو گیر بندازم راستی میالد خوبه؟؟؟
اره دکتر داره معاینه اش میکنه .دیروز هم عمل داشت پسر تو چجوری زبونش رو کندی؟؟؟بعد همگفتی خودم چالش میکنم وکال.... .
راستش وقتی زبونش رو کندم اسفندیار موبایلش زنگ خورد ورفت من بهش گفتم بقیه کارها پای منومن هم بردمش از در مخفی بیمارستان دکتر داخل دکترهم گفت جراحت هاش زیاد جدی نیست
ناسالمتی مدرک پرستاری هم دارم ها میدونم کجای یک نفر رو بزنم لت وپار کنم که ظاهری داغون شه
ولی زیاد بافت هاش اسیب نبینه اینم بدون نیلوفر اگه دخالت های بیجا نمیکرد هیچ وقت نمیمرد.
اوفففف باشه ولی ایسان مثل نیلوفر نیست ها باهاش این کارو نکنباشه بابا چندبار میگی؟؟؟میالد چند روز دیگه مرخصه؟؟؟فکر کنم  1روز دیگهبیارش اینجا باهاش حرف دارمباشه خب بریم سر این پسراده نفرشون رو تک به تک معرفی کرد.
خب شما از امروز واسه من کار میکنید اسفندیار خان رو که همهمیشناسید؟؟؟همه شون:بله اقا.
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نمیخوام افراد اون به این خونه حتی یک مورچه هم بفرستن فهمیدین؟؟؟همه باهم:بله اقا
خوبه کی از همتون جسارتش بیشتره ومیتونه محافظ خوبی واسه یک نفر باشه؟؟؟حسام:به نظر من ارسطو مناسب تره
ارسطو بیا جلومردی بلند قد تر از من وهیکل بسیار درشت جلو اومد وگفت:
بله قربان.بهت حقوق ویژه میدم ولی اون خانومی که طبقه باالس حتی فکر فرارم به سرش نزنه.چشم اقا خیالت ت-خ-ت ت-خ-تاگه خطایی ازت سر بزنه چالت میکنم فهمیدی؟؟؟بله اقامراقبش هستی وبه هیچ وجه اجازه خروج از خونه رو بهش نمیدید.حتمارفتم سمت ماشینم که یکی از بادیگارد ها اومد ودر رو برام باز کرد
شیشه رو پایین دادم وگفتم:
حسام همه چی دست تو من رفتمحسام:خیالت راحت راحت
ریموت رو زدم ودر باز شد وسریع به سمت اسفندیار حرکت کردم
-----ایسان:
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نشستم لبه ت-خ-ت وهرچی فوحش به ذهنم میرسید با جیغ جیغ میگفتم
یکدفعه کلید توی در چرخید اوووفففففففف دوباره این کفتار اومد گالدیاتور وحشی .با تعجب دیدم که
حسام لبخندی به لب اومد داخل ودر رو بست:
چیه زن داداش داری به زمین وزمان فوحش میدی؟؟نگاهش کردم چقدر مهربون بود.
برو بیرون نمیخوام ریختت رو ببینم اقا حسامواسه دیشب؟؟؟بخدا مجبور شدم بینی تو ودادا سورنا گیر افتادم غصه نخور بخدا سورنا اونقدارم بد نیسجون دوتایی
چقدر لحجه اش شیرین بود
با ناباوری گفتم:
اصفهانی هسی؟؟؟وای مابا کیا میریم سینزده به ده خخخخخخ کوجایی عامو؟؟؟خب به من چه مسخره نکناومد نشست روی کاناپه وگفت:
سورنا پسر خوبیه این کارا رو هم فقط واسه یک دلیل میکند بیبین تو زنی دادا سورنای منی دلم مثلیچراغ پروژکتور روشنس همشیره اول واخرش نمیذارم من حتی اگه توهم نخَی باش لج نکن سعی کن
اعتمادشا جلب کنی
ببین حسام جان من نه سورنا رو میخوام نه میخوام اینجا باشم من میخوام برم االن مامانم نگرانمه عمومهمه.
ببین تو هیچ میدونی دیگه اون ایسان قبلیه نیسی؟؟؟-قبول بذارین من برم تروخدا التماس میکنم.
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ایسان نمیشه .مخصوصا حاال که سورنا محافظ هم گذاشته.مگه جنگه که محافظ گذاشته؟؟؟این االغ چرا اینجور میکنه؟؟؟یکدفعه یک نفر گفت:
اقا حسام تشریف بیاریدحسام:راسی زن دادا توی اشپزخونه به در کابینت ها خ-و-ن بود میخواستم اب بخورم دیدم قضیه چیه؟؟؟
دیشب ...اون صدا:اقا حسام
حسام:مردشور ریختتون رو ببرن که یک کار نمیتونین بکنین من رفتم ایسان فیال
لبخندی تحویلش دادم .برعکس سورنا که چهره ایی یخی داشت حسام چهره پر انرژی وگرمی داشت
گالدیاتور یخی.
حاال من چکار کنم؟؟؟
حوصله ام که میره نه موبایل دارم نه اعصاب تی وی که به دیوار اتاق وصل شده بود توجهم رو جلب کرد
روشنش کردم وکمی کانال های ماهواره رو زیر ورو کردم برنامه اشپزی بود نظرم جلب شد من واسه
کارای هنری ساخته شدم اصال ورودم هم به رشته عمران یک کار اشتباه بود حوس کردم غذا درست کنم
تیشرت ابی نفتی پوشیدم وسویشرت بافت سفیدی که بلند بود رو روش پوشیدم وشلوار کتان مشکی یک
روسری رو هم سرم کردم ومدل دار گره زدم ورفتم بیرون
حسام گفت که محافظ اینجاست درست نیست جلوی همه موهام پیدا باشه به هر حال بین اینهمه مرد یهو
"ت" میشن بقول اقا اسبه.
به محض بیرون رفتنم یک نفر که خیلی قد بلند بود وشبیه غول بیابونی بود اومد جلوم وگفت:
خانوم کجا-برو بابا باید از تو اجازه بگیرم.
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-اقا گفتن که تا حد ممکنه از اتاق بیرو نرید

برو بابا مردشور خودت واقات رو ببرن برو اونور مرتیکه گامبویکدفعه حسام گفت:
ارسطو اینجا چه خبره؟؟؟خانوم نمیرن داخلحسام:ایسان مشکلیه؟؟؟
پوسیدم تو اتاق بابا میخوام برم یه چیزی درست کنم سرم گرم بشهحسام چشماش برق زد وگفت:
اشپزی بلدی زن داداش؟؟؟یه چیزایی کالس اشپزی رفتمعالیه ارسطو تو برو به بچه ها واسه نصب محافظ ها کمک کنارسطو:چشم اقا.
ورفت
حسام:چی میخوایی بپزی؟؟؟
کمی انرژی گرفتم وگفتم:
بنظرت چی بپزم؟؟؟اومممممم دیزی بلدی؟؟؟وای ابگوشت .نه ...ولی نمیخواد یه غذای توپ درست میکنممنم میام عاشق اشپزی کردنم همیشه مامانم بهم میگه تو دختر بودی رو زمین نمیموندی اصالنمیترشیدی سریع یکی میومد میبردت خخخخخ
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خخخخخخخخ پس بریمپیش به سوی مقر-مقر؟؟؟

اره دیگه مقر درست کردن غذا برا این بی صاحاب وزد به شکمشاز خنده نزدیک بود منفجر بشم .باهم رفتیم پایین رفتیم سمت اشپزخونه ساعت رو نگاه کردم ده بود
رفتم سمت حسام وگفتم:
حسامبله ؟ممنونم که هستی باور کن این  6-5روز اصال نخندیدمقابل ندارد این سورنا خیلی کپکه میدونم ولی یه زن میتونه این پسر رو از این بحران نجات بده فقط یهعشق ...خَرس دیگه .خخخخ
میگم داداشیبله ابجیمیایی حالشا بگیریم؟؟؟چشم حج خانوم همینم موندس حال رفیق ما بیگیرم.فقط یه بار تالفی اینکه منو اذیت میکنه امروز خیلی بهم زور گفت میدونم شکم پرسته.عجب زودی تمام خصوصیات سورنا اومده دستت بدجنس نکنه عاشقشیوا مگه میشه عاشق این انتر شد؟؟؟اقا اسبه خیلی خشنه نمیشه عاشقش شد من بمیرم هم حتی به اینموضوع فکرم نمیکنم
-خیلی خب حاال چجور میخوای حاشا بیگیری؟؟؟
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راستش غذا درست کنیم حتی واسه بادیگارد ها خب بعدش که میاد واسه اون هیچی نذاریم وظرفکثیف ها رو هم بگذاریم توی سینک
میدونی بعدش چی میشه؟؟؟فوقش میشه اقا سگه ومیاد دوتا داد سر من میزنه ولی االنو عشقهامان از دست توخب به نظر من قورمه سبزی درست کنیم که خیلی هم بو دارهعجب خخخخخ باشه.
بعد یک ساعت باالخره برنج رو هم دم گذاشتیم صاف که شدم استخ-و-ن هام ترق ترق کرد
حسام:
خخخخخخخخخخخخ چه خبره ایسان؟؟؟تمام کارها رو من کردم استخ-و-نا تو به صدا در اومد؟؟؟بی ادب یعنی من کاری نکردم؟؟؟چرا ولی .بیخیال بحث نکنیمرفتم سمت پنجره قدی اوفففف دیگه با این کارا حتی نمیشه فرارم کرد حسام از پشت سرم گفت:
به فرار فکر نکن موقعش که بشه خودش میذاره بری.از اینکه فکرم رو خ-و-ند حسابی جاخوردم ادامه دادوبه یکی از فنجونا که توی دستش بود اشاره کرد:
بیا چایی بخور خستگیت رفع شهاز دستش گرفتم ومزه ومزه کردم
-ممنونم داداش حسام.
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قابلی نداره از فردا به هما هم میگم بیاد پیشت دانشگاه نمیره نتونست قبول شه گفت حوصله ندارم .یهدوست پیدا کنی تو این مدتی که مهمون سورنایی
واقعا ممنونم.میشه ازت یه خواهشی کنم؟؟؟بگو؟؟؟به سورنا یه وقت دیگه بده دوسش داشته باشحسام چرت وپرت نگو ترو خدا من حتی اگه یک روز از عمرم هم بمونه میرم از اینجا درسته از من همهچیم رو گرفت ولی من حتی حاضر نیستم بخاطر این موضوع وقتی ازاد میشم ریخت نحضش رو ببینم
باشه بیخیال بریم برنجت دم اومد کد بانو تا سورنا نیومده دخلش رو بیاریم اما خودمونیما عجبمارمولکی هستی
بی ادب وبه شوخی مشتی به بازوش زدمحسام بر خالف افکارم بیش از حد پسر فوق العاده ومهربونیه یه قدیسه است خیلی مهربون وپر انرژی
یکدفعه پسری که اسمش رهام بودفکر کنم شب مهمونی فهمیدم ومثل اینکه برادر سورنا بود گفت:
چه بویه خوبی میاد به به غذای ایرانیچقدر اروم بود با حسام گرم دست داد وروبه من گفت:
ایسان جان چه کار کردی تو دختر؟؟؟کار خاصی نکردم.حسام:رهام جون این دختر  32تاش تو زیمینس نبینش یه وجبیه واسه اینکه حال سورنا را بیگیره این غذا
رو درست کرده.
رهام:بدجنس نشو ایسان جان سورنا خوبه که .خخخخخخ
-اقا رهام دستت درد نکنه بعد این همه اتفاق میگید خوبه؟؟؟خخخخخ
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رهام:فعال این بو دل ودین من رو برده میشه بریم مزه اش رو هم امتحان کنم .مثل وقت هایی شده که
خاله الکساندرا غذا درست میکرد یادش بخیر
خاله الکساندرا کیه دیگه؟؟؟حسام:مادر سورنا از سورنا ورهام شنیدم که دست پخت فوق العاده ایی داشته
جدا؟؟؟بریم راستی داداش حسام به بادیگارد هام بگین بیان سرمیزحسام:باشه مارمولک کوچولو
همه از غذا تعریف میکردند توی خونه عمو اسفندیار هیچ وقت حق غذا درست کردن نداشتم بادیگارد ها
هم نشسته بودند پشت میز ودر حال خوردن بودند عالیه تمام غذاها خورده شد دریغ از موندن یک دونه
برنج.
اخیششششششش.
سورنا حاال بسوز که دیگه با ایسان در نیافتی تمام بشقاب هارو بردیم توی اشپزخونه ورفتیم بیرون بشقاب
اخر رو هم گذاشتم ورفتم بیرون همه رفتند سر کارشون رهام از پشت صندلی کنار رفت وایستاد وگفت:
فوق العاده بود زن داداش.میشه انقدر به من نگید زن داداش؟؟؟منو انقدر به این نچسب وصله نزنیدیکدفعه در سالن باز شد ولبخند روی لبم ماستید گالدیاتور اومد کیفش رو جابه جا کرد وگفت:
چه بویه خوبی .چه خبره حسام بوی غذاهای مامان الکساندرا میاد اشپز جدیده؟؟؟بیارش ببینم ازشقدردانی کنم دارم دیونه میشم از این عطری که کل کوچه وخونه رو گرفته یاد خاطرات افتادم.
حسام:بابا اشپز چیه؟؟؟
پس کی درست کرده؟؟؟هرکس این رو درست کرده واقعا یه ادم فوق العاده اسحسام ورهام از خنده قرمز قرمز بودند من هم به زور خودم رو نگه داشتم باداد گفت:
-ایسان تو اینجا چیکار میکنی؟؟؟برو واسه من کمی غذا بیار ببینم دیگه هم نبینم پایین بیایی.
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لبخندم محو شد چقدر بد مردشورت رو ببرن جلو رهام وحسام وارسطو سکه یه پولم کرد.
غذا نداریمیعنی چی نداریم؟؟؟این مسخره بازیا چیه؟؟؟این بو که از خونه همسایه نیست به خدمتکار جدیدم بگوهفته دوبار از این غذا درست کنه
خدمتکار خودتی یابو.ایسان درست حرف بزن تا دندوناتو توی حلقت نریختم .گمشو برو اتاقت.نمیرم.دم دراوردیحسام:بسه سورنا جان غذایی جایی نیست ایسان درست کرده بود وواسه ما درست کرده بود
پس من چی؟؟؟حسام:بسه سورنا از جلد گالدیاتوریت نمیخوایی بیرون بیایی ایسان زنته.
کدوم زن حسام .چی میگی تو؟؟؟اون فقط یه ه-م-خ-و-ا-ب شبانه است همین.با بغض کنترل شده گفتم:
پس شما هم فقط یه موجود بی خاصیتید ولیاقت غذای خوب نداریدایسان.مرد ایسانودویدم سمت پله ها ورفتم اتاق خواب لعنت بهت سورنا هرچی خوردم رو از چشمم کشیدی بیرون
بمیری
االغ.
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ازت متنفرم  8دقیقه گذشت که در باز شد از عطرش فهمیدم خود نهضشه اومد وکتش رو پرت کرد روی
ت-خ-ت از پشت خوابیده بودم وگریه میکردم چیزی رو ندیدم فقط حس کردم.
دیگه پات رو از اتاق بیرون نمیگذاریایستادم وگفتم:
به تو چه هان؟؟؟به تو چه؟؟؟دلم بخواد میرم دلم بخواد میام.ایسان زبونت رو از حلوقمت میکشم بیرون ها-------سورنا:
رفتم داخل شرکت اسفندیار باید تمام افرادش رو واسه خودم بخرم.
رفتم داخل اتاقش ایستاد وباهم گرم دست دادیم عه دست دادن با این کثاقت هم حرومه
نشستم.
خب پسرم چه خبر ها؟؟؟سالمتی اسفندیار خانخوبه واست یه محموله قاچاق  722کیلویی شیشه دارمواسه کی؟؟؟دوهفته دیگه این مهمترین محموله امه بعدش هم یک تن کراک واعضای بدن باید صادر کنی.کراک کی هست؟؟؟اون حدودا دو ماه دیگه میشه این ها یی که دوهفته دیگه میفرستی سودش هفت پشتت رو تامین میکنهواقعا باعث افتخارمه که فرد شایسته ایی مثل تو توی گروهمه قبال از ده تا محموله پنج تاش از دست
میرفت ولی تو توی این چند روز ده تا محموله رو کامال به مقصد رسوندی .ممنونم پسرم
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-کاری نکردم.

این چه حرفیه .بهتر از تو توی این کره خاکی وجود ندارهخب من برم اسفندیار خان باید به کار های خودم هم رسیدگی کنمباشه پسرم فقط یک موضوع امیدوارم دلخور نشی من تماما از هر روشی بود تستت کردم وتو موفق شدیبه قبولی تست هام واینکه دیگه خیالت از من راحت باشه کامال بهت اعتماد دارم بادیگاردی هم که اوردی
خ-و-نت نیازته.
کمی جاخورد ولی اشکال نداره
نه بابا ناراحت چی؟؟؟اشکال نداره که من رفتم تا دیدار بعد دوهفته دیگهوباهاش دست دادم ورفتم بیرون خوبه اخیش تا دوهفته دیگه ریخت نهضش رو نمیبینم .یاد مهتاب بیچاره
افتادم خیلی وحشیانه باهاش برخورد کرد رفتم شرکت وتا ساعت  4کار هام تمام شد رفتم سمت خونه ام
ماشین رو پارک کردم.
اوفففففففففف چه بویی
این بو رو کجا شنیدم؟؟؟
22سال قبل:
مانی من قولمه سبزی میخوام.باشه پسرم تو برو پیش نازنین باهم بازی کنید تا من واسه ظهر درست کنم میدونی که خاله هم خیلیدوست داره.
پلک زدم یعنی باشه ودویدم سمت اتاق نازنین.
نازنین من رو در حصار مهربون دستاش جا داد.
خاله اومد داخل اتاق وگفت:
-بچه ها یه خبر خوب
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من:چیه چیه؟؟؟اخجونمی خبل خوب
من دارم نی نی میارم.من ونازنین اونموقع تا شب رقصیدیدم وخوشحالی کردیم نی نی همون رهام بود .همون رهام که االن مظهر
پاکیه واسه من
تاحاال به خودش اجازه نداده به دختر نامحرمی نگاه کنه یک اسطوره که توی همه شاریط کنارم بود .یک
مرد پاک.
ادم کامل
اوج خلقت خداوند هیچ چیزی واسه رهام کافی نیست.
ارامشی که توی رهام هست هیچ جایی ندیدم
*****
زمان حال.
تمام عطر قورمه سبزی رو توی مشامم کشیدم
رفتم داخل.
ولی به پاسی از دقیقه نخورد که فهمیدم این معجزه از طرف ایسان بوده وواسه اینکه حال من رو بگیره
حسابی عصبی شدم هیچ احدی حق این کارو با من نداشت اون هم غذایی که بوش یادگاری از مادرم بود
.وقتی جلوم با اشک ایستاد ودادزدم سرش باجسارت باز دادزد وگفت:
میرم همینه که میبینی.یکی زدم توی گوشش اون هم زد ای خدا چه جراتی این دختر داره .موهاش رو از پشت کشیدم وگفتم:
ایسان زیادی از حدت داری میگذری.-خب بگذرم نه توی انتر نمیگذری؟؟؟حقته..
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ولش کردم ورفتم زیر دوش با ل-ب-ا-س ایستادم زیر دوش اب سرد رو باز کردم میگرنم اوج گرفته
بود.
کمی که گذشت اروم شدم
رفتم بیرون دیدم اروم خوابیده کنار دیوار سر خوردم وسرم رو روی زانو هام گذاشتم دلم میخواست همه
چیز به قبل برگرده همونجایی که هنوز مامان وخاله ونازنین نمرده بودند..
22سال قبل:
فردا عروسی نازنینه وهمایون نازنین همش گریه میکنه ومیگه من خودم رو میکشم.
من همایون رو دوست ندارم
شب رو باخاله رفتیم توی ا-غ-و-ش نازنین خوابیدیم االن خاله  7ماهشه .همه میگن بچه پسره
نازنین رو به خاله گفت:
مامان اگه یه روز من نبودم من رو حالل کن وگریه کرداون اشکای اونشب خاله ونازنین رو هیچ وقت یادم نمیره.
شوهر خاله مرده بود اون هم  6ماه پیش  ...یک قتل عجیب بود وما هم واسه اینکه تنها بودیم خاله مامان
رو از وقتی من  8ساله بودم استخدامش میکنه.
زیاد به مامانم سخت نمیگرفت ولی مامانم خدمتکارشون بود.
من سمت نازنین رفتم وگفتم:
نازنین من دلم بالت تنگ میشه پیشم بیا.من رو ب-و-س-ید وگفت:
جایی که میرم نمیشه تورو برد تو باید بزرگ بشی مرد بشی واون موقع اس که من رو درک میکنی.صبح روزی بود که شبش عروسیه همایون مست وکثافت.
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کسی که با اون کارش خواهرم رو از دنیا روند کار ارایشگر ها تموم شد من رفتم توی اتاق نازنین تا ببینم
چجور شده که لبه تراس ایستاده بود
گفتم:
نازنینبرگشت منو نگاه کرد لبخندی زد وخودش رو پایین پرت کرد همه جیغ میزدند حیاط شلوغ شد
خاله تا دو ماه افسرده شد.
---------با تکون های یکنفر به خودم اومدم.
سورنا هوییییی یابونگاه کردم بهش این ایسانه .اره ایسانی که من بهش ت-ع-دی کردم دستش رو جلو چشمم تکون داد
وگفت:
هووووییی یارو خوبی؟؟؟ایستادم وتوی چشمای خاکستریش نگاه کردم کمی ترسید وگفت:
چه مرگته بابا؟؟؟به خودم اومدم چرا این چشما همیشه من رو جادو میکرد حتی وقتی نمیخواستم بهش نزدیک بشم من رو
و-س-و-س-ه میکرد
لباس هام ازش اب میچکید غیر منتظره کشیدمش سمت خودم اینبار نه جیغ زد نه گریه نه تقالیی واسه
بیرون رفتن از حصار بازو هام فکر کنم هنگ بود.
دادزد:دوباره بهت رو دادم وحشی شدی میـ
نذاشتم حرفش رو کامل بگه و...
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باز گریه عه دختره خل کمی به خودم اومده بودم چرا این دختر به خودش نمیاد بعد این مدت؟هربار
گریه عه بسه.
دادزدم:بسه دیگه.
رفتم سمت ح-م-ا-م دوش گرفتم واومدم بیرون هنوز در حال گریه کردن بود
یعنی انقدر از من بدش میاد؟؟؟بیخیال شونه باال انداختم لباس پوشیدم ورفتم پایین االن یک هفته
میگذره که ایسان پیشمه
هر بار گریه میکنه نمیدونم گریه واسه چیه؟؟؟از اسرار های بی حد حسام خسته شدم امروز عاقد میارم
وعقدش میکنم راحت شه هم من هم این حسام پوفففففففففف با اینکه مخالف این کارم ولی چاره ایی
نیست.
به محض اینکه بگذارم بره میره شکایت میکنه .تمام خونه هام رو هم بلده از طرفی هم دیگه نمیخوام
دستم به مگ کسی باز کثیف بشه
عاقد اومد...
دیشب بهش گفتم اگه زیاد تابلو کنه میکشمش .نشستم روی کاناپه وسط سالن نشینمن حسام ورهام هم
بودند وبادیگارد ها
اومد پایین عه بمیری هربا که میخواد یه جایی بره ارایش میکنه ها ولی االن که میخواد زنم بشه یک کرم
خشک وخالی هم نزده.
با لباس سیاه هم اومد
عاقد کمی تعجب کرده بود
نگاه نگاه چشماش قرمز قرمزه گریه هم کرده نشست پیشم عاقد گفت:
عروس خانوم چقدر مهریه میخوایین؟؟؟هیچی-هیچی؟؟؟نمیشه که
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همون مهر وسنه حضرت زهرا کافیه.ولی.-اقای محترم گفتم که

اینقدر سرد بود که من هم جاخوردم عاقد صیغه عقد دائم رو خ-و-ند .هه این با این طرز تیپ زدنش
حضرت زهرا رو هم میشناسه؟؟؟
خانوم ایسان فرد وکیلم؟؟؟بلههمه دست زدند خودش سرد نگاهم کرد عاقد گفت:
مبارکه ایشاهلل به پای هم پیر بشین ورفتحسام روی میزضرب گرفته بود:
عروس چقد قشنگه ایشاهلل مبارکش باددوماد چقدر انتره ایشاهلل مبارکش باد
بعد رهام زد وحسام ایستاد وشروع به رقصیدن کرد دست من رو کشید وگفت:
یاال شا دوماد یه تکونی بده ناسالمتی جدی جدی زن گرفتیا.ایسان ایستاد وبرخالف روزای دیگه که کمی انرژی میشد توی قیافه اش پیدا رد بی نرژی نگاه کرد
وگفت:
من رفتم باال خسته امهمه جاخوردند .این چه طرز برخورده؟؟؟
دیگه زنمه پس چه مرگشه؟؟؟عصبی گفتم:
-هوییی کجا؟؟؟
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اقای سرداری شما بلد نیسیتید درست حرف بزنید؟؟؟عصبیم کرد دستم رو از دست حسام بیرون کشیدم ورفتم از عمارت بیرون ودر رو محکم به هم کوبیدم
سوار ماشین شدم ورفتم بیرون دختره انتر فکر میکنه ازش خوشم میاد یا با مهریه هیچی عاشقش میشم
نکبت.
فکر کرده خبریه
---------ایسان:
وقتی بهم با تحکم گفت فردا عقدت میکنم وگاف نمیدی ترجیع دادم بمیرم
اشغال
کثافت
اینجوری نابودم میخواست بکنه؟؟؟من نمیخوامش
دوسش ندارم
ازش بیزارم.
ساعت  42صبح بود لباس مشکی پوشیدم امروز روز مرگه منه واسه بدبخت شدنم مشکی پوشیدم بعد از
بله دادن حسام خیلی خوشحال بود .سورنا هم زیاد اخم نمیکرد عصبی رفتم باال کمی گذشت دو تقه به در
خورد .رهام وحسام وارد شدند اشک هام میریختند دیگه غرورم واسم مهم نبود حسام یک طرف ورهام
طرف دیگه ام نشستند.
رهام:اگه دوست داری میتونی باماهم درد ودل کنی زن داداش
- .
حسام:ابجی ایسان انقدر خودت رو اذیت نکن.
-من خسته ام وهق هقم شدت گرفت جفتشون کنارم نشستن
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کمی گذشت حسام گفت:
بیبینم حاال میتونی اشکی مارم در بیاریلبخند ژکونده ایی زدم

رهام:چرا مشکی پوشیدی؟؟؟بخدا سورنا اونقدرا هم بد نیست اگه عاشقت بشه جونم بخوایی واست میده
ببین تاحاال تو به من نگفته میدونم روزی میرسه که توهم واسه داداش سورنا با ارزش میشی میدونم
ممکنه توی این راه اذیت بشی ولی ترکش نکن.
رهام امروزروز مرگ منه.حسام:خل شدی ایسان؟؟؟امروز عروسیته پاشو بیبینم تازه سورنا قول داده واست جشنم بیگیرد
نمیخوامغلط میکنی نخوای مگه دس خودِس؟؟؟لبخندی زدم گفت:حاال شد .پاشو ببینم پاشو من میخوام با عروس برقصم قرم خشکید بابا بزن یه چیز
پلی کن رهام پکیدیم.
رهام با خنده گفت:دیونه.
حسام فلشی رو به تی وی اتاق زد وصداش رو تاته باال برد وشروع کرد به قر دادن .رهام ومن با خنده
نگاهش میکردیم
یهو خیز برداشت سمت من ورهام ودستمون رو کشید وگفت:
قر قر .شاباش شاباش..خسیس نباش .قربده اون کمر بی صاحابو رهامی.رهام هم شروع به رقصیدن کرد من فقط میخندیدم یهو دست من رو کشید وگفت:
به تو هم گفتما قر بده نکنه رقص بلد نیسی؟؟؟چرا خوبم بلدم-پس نشون بده
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شروع به رقصیدن کردم کمی که گذشت رفت وبه بادیگارد هایی که توی سالن بودن گفت بیایین وشما
هم برقصید.
اونا هم میرقصیدند موقع رقص سالسا که شد خواستم اهنگ رو عوض کنم که حسام گفت:
جرات داریا عوضش کون میخوام با زنم برقصمخیز برداشت سمت ت-خ-ت وبالشتی رو دستش گرفت وگفت:
معرفی میکنم بتول خانوم زنم حرف بزن تا سیات نکردم زن ویکی زد تو سر بالشت.بعد صداش رو زنونه کرد وگفت:
اصغر اقا مگه نگفتم جلو جم نگو سیات میکنم اصال خودم کمربندا میارم سیام کون شوما که تاج سری.وبعد یه ب-و-س-ش کرد وگفت:
خاطر خواتیم خانومی.وشروع کرد به سالسا رقصیدن رهام هم دست من رو گرفت وگفت بیا بریم ما هم برقصیم بادیگارد ها هم
دورمون میخندیدند ودست میزدند یهو در باز شد .دستم توی دستای رهام موند روی هوا اوه اوه میر
غضب اومد.
با داد گفت:
اینجا چه خبره؟؟؟بادیگارد ها سریع بیرون رفتند من ورهام وحسام هم ایستادیم کنار دیوار باز دادزد:
من فقط اضافه بودم نه ایسان خانوم؟؟؟حسام ورهام برید بیرون.حسام:دادا میخواسیم
حسام برو بیرون.رهام:ببین سورنا.
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-رهام تو هم برو

رهام هم بدون حرفی اضافی رفت نگاهم رو روی زمین دوختم وبه کفش هاش نگاه میکردم انگار تازه
خریده بود از تمیزی
روی لباس هاش اندازه سرسوزن هیچ وقت خاک یاکثیفی نبود.
دادزد:
به من نگاه کن.-----سورنا:رفتم بیرون
وبا ماشین به سرعت رانندگی میکردم اصال برام مهم نبود کجا ولی میخواستم برم .این رفتار ایسان بدجور
عصبیم کرد
ولی نه من باید بهش نشون بدم یه من ماست چقدر کره داره .سریع رفتم توی دور برگردون ورفتم داخل
خونه صدای شدید موسیقی میومد چیشد فقط من زیادی بودم؟؟؟سریع رفتم باال از پله های سالن .نگا نگا
همه توی اتاق خصوصی منو ایسان ان؟؟؟این دختر عابرووشرف نداره؟؟؟ناسالمتی اتاق خوابمونه .وقتی
رفتم داخل با بهت از صحنه ایی که دیدم جاخوردم
عوضیه کثیف
دست توی دست با رهام بود نگاه کن این بیچاره رو هم از راه به در کرد؟؟؟
بعد از اینکه همه از اتاق بیرون رفتند کتم رو در اوردم وپرت کردم روی ت-خ-ت .ایسان نشست حتی
نگاهی توی چشمام هم نمیکرد .دستم رو توی موهام فرو میکردم ودور اتاق راه میرفتم .یکدفعه خ-و-نم
به جوش اومد وخیز بردم سمتش وچونه اش رو فشار دادم وگفتم:
خیلی کثیفی اشغالوحولش دادم باز به راه رفتن ادامه دادم.
ایسان:چی میگی تو؟؟؟حیونی مگه؟؟؟
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چه عجب ایسان خانوم به حرف اومد داشتم از تعجب شاخ در میاوردم.الیقته دیگه دیر وزود داره سوخت وسوز نداره اخرشم در میاری.دستم رو بردم باال ومحکم توی صورتش فرود اوردم .اوه اوه دست خودم هم جز جز میکنه.
ه-ر-ز-ه چی میگی هان؟؟؟؟نکنه اینم جزو نقشه اته؟؟؟همه پسرا این خونه رو یکی یکی زیر ورو کنی.منو باش واست ده تا بادیگارد هم اوردم که حسابی تعدادش بره باال هرشب بایکی چه طوره.؟؟؟؟؟
خفه شو خفه شو کثافت .فکر کردی همه مثل خودتن؟؟؟؟این هارت وپورت ها چیه دیگه؟؟؟؟وخیز برداشتم سمتش ومشتی رو توی صورتش فرود اوردمعصبی شده بودم بدترم میکرد .ایستادم وشروع به راه رفتن کردم .وقتی دیدمش از گوشه ل-ب-ش خ-
و-ن سرازیر شده بود وچشماش بسته بود پریدم سمتش تکونش دادم:
ایسان .ایسان مردی؟؟؟واییی خدا چیکار کردم من.سریع دویدم بیرون .دستام پر از خ-و-ن شده بود
این دختر بی جون همینجوریشم نمیتونست راه بره چه برسه به اینکه من بزنمش .نکنه بمیره.
سریع پله ها رو دویدم پایین با تموم حنجره داد زدم:
حســــــــام .رهـــــــام .کمکم کنید.حسام سریع اومد از اشپزخونه بیرون همراه رهام بود.
حسام:چیشده دادا؟؟؟جون دوتای بوگو بینم چیشده .این خ-و-ن-ا چی چیس؟؟؟
رهام:داداش داداش ایسان رو کشتی؟؟؟؟
حسام ورهام به سمت باال دویدند .من هم جسم بی جونم رو از زمین حرکت دادم وبه سمت اتاق خواب
رفتم .حسام باالی سر ایسان گریه میکرد ومیزد توی گوشش:
زن دادا پاشو جونی حسام پاشو بخدا غلط کردم با این االغ گذاشتم بمونی .پاشو.رهام هم به گریه افتاده بود:
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-ایسان ترو خدا

یکدفعه ایسان سرفه کرد وخ-و-ن از دهنش به بیرون ریخت .بی جون چشماش رو باز کرد .پلکم رو به
هم زدم .خدایا شکرت که نمرده .کمی سرفه کرد وگفت:
من خوبم خوبم.ونشست حسام موهاش رو زد پشت گوشش وگفت:
پاشو کارات رو بکن بریم دیگه اینجا نمونی بهتره.رهام:
راست میگه حسام پاشو برو خونه اشونایسان:نه پسرا من جام خوبه تقصیر از من بود .میشه برید بیرون؟؟؟
رهام:ایسان.
ایسان:لطفا خوبم بخدا خوبم دیگه.
از برخوردش حسابی جاخوردم حسام ایستاد اشکاش رو پاک کرد وقتی خواست بره با صدای گرفته گفت:
چند لحظه میایی بیرون؟؟؟باشههمراهشون بیرون رفتم
حسام:چرا زدیش؟؟؟خوش داشتی خواهر داشتی یکی روش دست بلند میکرد؟؟؟
یکدفعه شد .نمیخواستم بزنمشرهام:سورنا جان تو بااین کارات داری مارو میترسونی..مگه تو دل نداری داداشم؟؟؟؟
بخدا نمیخواستم بزنم عصبیم کرد.حسام سری تکون داد وگفت:
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-ما بریم پایین رهام

وهمراه رهام رفتند پایین رفتم داخل اتاق لبخند پژمرده ایی زد وگفت:
عقده ات تموم شد؟؟؟ایسان.ایسان رو از دست دادی سورنا هر کاری کردم توی این چند روز بتونم بات کنار بیام نخواستی واشکهاش ریخت .میدونی سورنا فکرش رو نمیکردم یه روزی برسه که به اضافه پدر ومادرم که ترکم کردن
زندگی هم ترکم کنه فکرشو نمیکردم یک روز حبس بشم .دیگه ادم زمین خورده رو روش خاک نمیپاشن
واست متاسفم سورنا.
ورفت سمت ح-م-ام ودر رو بست ولی اروم خیلی خ-و-نسرد گریه کرد خیلی خ-و-نسرد تمام حرفاش
رو زد یک لحظه از خودم بدم اومد ولی بیخیال اخه اینم ادمه تو باهاش همپر میشی سورنا؟؟؟
خواستم برم بیرون ولی نه رفتم داخل ح-م-ا-مسه بار پلک زد
گفتم:چیه؟؟؟دیگه محرمتم
میدونی چیه؟؟؟اگه جسمم محرمت باشه هیچ وقت روح وقلبم محرمت نمیشه سورنا اگه با جسمم باشیتوی قلبم به عنوان یه رهگذر ساده هم جا نداری.
واسه این که بیشتر روی نروم نره...
یک ساعت بعد.
بعد از تعویض لباس رفتم پایین.
ساعت  8ظهر شده بود.
حسام داخل اشپزخونه بود ورهام هم پیشش بود رفتم پیششون
-چه خبر بچه ها؟؟؟از دل ایسان فکر کنم در اومد.
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حسام:کور خ-و-ندی از دل ایسان چیزی در نمیاد....ههههه هیچی دارم سلفی رو که از رستوران سفارش
دادی رو میچینم داخل بشقاب ها.
خوبه .راستی بچه ها اسفندیار خودش رو لو داد که من تحت نظرش بودمرهام:جدی؟؟؟
اره نگفتم واستون دوهفته دیگه هم یک محموله بزرگ داره با این مدرک ومدرک اخر که دوماه دیگهاس اعدام رو واسش میبرن .من هم راحت میشم
حسام:عالیه که من هم از همایون یه سری سرنخ پیدا کردم
جدی؟؟؟حسام:اره ولی تا به حقیقت نپیونده بهت نمیدم .میخوام من هم انتقام داغون شدن دوستم رو بگیرم.
چاکریم بامرامحسام:مخلصیم دربس دادا .من برم ایسان رو صداش کنم بیاد.
باشه.به حسام ورهام بیشتر از چشمام اعتماد داشتم وایسان هم بهم فهموند خیـ -..ا..-ـتی در کار نیست.
--------ایسان:
از زیر دوش بیرون اومدم وموهام رو خشک کردم ولباس بسته مناسب پوشیدم کمی هم پودر به گوشه
لبم زدم .کمی گذشت دو تقه به در خورد:
بفر مایید.حسام:سام علیک بر همشیره گرام
سام علیک داش حسام میگم این لحجه اصفهونی رو به من یاد میدی؟؟؟-صد البته خوار .خخخخ بریم کا شیکممون صداش تا فضا رفت سفره اماده اس وخ تا بریم غذادا بخور.
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-بریم داش مشتی؟؟

ودستش رو گرفتم وباهم رفتیم بیرون .حسام یک ادم فوق العاده بود هرچی بگم کم گفتم:
حسامیهوممم خوار.چرا گریه کردی اونوقت؟؟؟اصفانیا این حرفا را میدونی چی میگن؟؟؟نوچمیگن پ چرا گیریه کردی اوخ.خخخخخخخخرو اب بخندی ورپریده را نیگا کون.خخخخخخ..جان من چه لحجه توپی دارین.مثلی سوغاتیمون توپس مگه نه؟؟؟گز تاال خوردی همشیره؟؟؟بله که خوردم چهار بار هم با عمو اسفندیار رفتم شهرتون.چرا عموت؟؟؟مامان وبابا پلیسن رفتن ایتالیا واسه دستگیری مجرم های دایره مالی چندین ساله .شاید سه سال یکباربیان ایران واسه این من با عموم وهانیه اینا زندگی میکردم که اونروز اومدم اینجا با عموم بحثم شد ومن
هم رفتم عمارت خودمون که  1روز بعدش سورنا.. .
باقیه شا ول کون بعدا در مورد این عاموت واسم بوگو خب.خب.-افرین داری یاد میگریا .به نظرت بتولم چیطورکیس خوبس؟؟؟فقط زیر ابرو بر نیمیدارد .خخخخ
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خخخخخخخ عالیس فقط خیلی سفید نیس؟؟؟-بیا بریم سر میز تابرات بوگم.

با هم رفتیم سمت میز سورنا روی تک صندلی نشسته بود ومن وحسام هم روبروی هم ورهام هم کنا
حسام.
خب بوگو داش حسامهیچی هی بش گفتم سیفید کون میزانپلی کون رفت عمل زیبایی کرد جووواب نداد واسه همین چرککرد .خخخخخخخ
عجبا.جون مش رجبا خخخخخخرهام:خب سر چی بحثه؟؟؟
حسام:سری بتول خانوم زنم .مگه ندیدی تو اتاق چقد باش رخصیدم؟؟؟
رهام:اها
سورنا از فوضوضلی در حال ترکیدن بود حسام زد پشت گردنش وگفت:
بــِرادر بت فوضولی نیمیاد .راستش پشتیت زنم شده بودسورنا اخم غلیظی حکرد وگفت:
فقط کنجکاو بودم همینحسام قش خنده ایی زد وگفت:
بوگو جون دوتایی خخخخخخخخخودستش رو ترق ترق رو میز میکوبید از طرفی هم پاهاش رو چه باحال میخندید .من ورهام هم از خنده
قرمز شده بودیم.
سورنا اخم مصلحتی کرد وگفت:
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مرض چرا میخندی؟؟؟جون دوتای قیافت خیلی باحال شدس.-مگه چجور شده؟؟؟

جونی حسام کتابی حرف زدند تو حلقم ای خاک تو اون سرت وباز قش خنده زد.سورنا جدی نشست وگفت:
بسه حسامحسام ول کن نبود.
سورنای میدونی عین چی چی شُدِی؟؟؟چی؟؟؟عین سنگ پا ننجونم خخخخخخخخخخخخ سفت وآکله.باالخره سورنا لباش به خنده باز شد از بس اخم کرده بود وخنده مصلحتی صورتش خشن بود چقدر لبخند
بهش میومد.
درد بگیری حسام.حسام:برو تو حموم سنگ پا خخخخخخخخخ
وباز کارش رو تکرار کرد ودست وپاش رو به زمین وزمان میکوبید.
رهام:میدونی حسام لبات مثلی چیه؟؟؟
چی؟؟؟بوگو جون دوتایی بوگو تا جووووابدا بدم تو اسینم برات هَشتم.مثل پاستیل از بس میخندی کش کشی شده خخخخخختو هم میدونی موهات مثلی چی چیس؟؟؟-بگو؟؟؟
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مثلی طی نخی .خخخخخخخ-گمشو نکبت خخخخخخخ

سورنا از خنده قرمز شده بود من هم از چشمام سیل راه افتاده بود.
حسام:نیگا کونا ایسان حیف کانیمیشد رو زن عیب گذاش واال خب جووواب تورم داشتم.
نه بگو حسام همه جنبه اشو داریم.مثل این برس خال شورا هست مثلی اونایی خخخخخخخ الزمی واسه همه خخخخخخخخال شور دیگه چیه؟؟؟سورنا ورهام از خنده مثل لبو شده بودن.
حسام:دسشوری کا رفتِی؟؟؟
خباون برسه هست میکشیم پی پی ها رو باش پاک میکنیم.عه مردشورتا ببرن حسام .ووووییییییییییییییی .خخخخخخخخخخخ دوزاریت افتاد؟؟؟؟تازه گیساتم مثلی گوش پاکنه ادم دلش میخواد بکند داخل گوشاش.خخخخخ
خخخخخخخخخخ حســــام.حسام:انقدر تو بیشعور نبودی سورنا .چشم ودلم روشن .برم برا خب شدند دو تا کفتر بپرونم
رهام:کفتر هات رو بذار واسه خودت .خخخخخخ
سورنا:عجبا شما ها گرسنه نیستید؟؟؟؟
حسام:جون تو راس یه کف دست گالب به روت رفتم دس به اب شیکمم خالی خالیس.
سورنا دمپاییش رو به سمت حسام پرت کرد وگفت:
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جون خودت نکبت .بیشعور ادب نداری؟حسام:شب بود؟؟؟
سورنا:آ شیری ابم باز.
رهام:برو از ننه حسام بپرس.
حسام خندید وگفت:

رگ غیرت واست غلمبه میکنم رهامی ها .راه افتادی تادیروز فانتزی حرف میزدی سگ نگیرتتت.رهام:وخی عامو..
حسام:نوچ نوچ زن دادا تو هم  5سال با من بگردی لحجه ات تغییر میکنه
ایسان:من که حاضرم .اشکال نداره میگم این منار جنبان قضیه اش چیه؟؟؟
حسام:
هیچی جونم براد بگد کا اون روزا ی قدیم وندیم یه زن وشوور هرشب میخوابیدن تو این مناره هیچیزنه به شووره اینجا شا نگم بیتره بچه نشسته هیچی شووورم کتکش میزدس این منارم هی میجنبیدس
..خالصه االن ام هست هرزنی به شوورش  ...میبرنش اونجا از امشب بپا .خخخخخخخخخخخ
رسما سرخ وسفید شدم چقدر بی پرده حرف میزد.
خجالتم نکش اصفانیا خواص نفوذ پذیری دارن بی پرده تعریف میکنن .خخخخخنگاه به سورنا ورهام کردم که غش غش میخندیدند با اعترا ض گفتم:
خیلی لوسی اقا حسام واقعا کهحسام:راس گفتم خره اگه باورد نیمیشه از این رهامی بپرس با اون سورنا کا زدین به توپ وتانکی هم..
رهام شونه باال انداخت وغش غش خندید.
حسام:رو اب بخندی جووواب دخدر مردوما بده پس.
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رهام:حسام جان بسه دارم منفجر میشم .خخخخخ
حسام:از چی؟؟؟خاک به سرت کونن وخی برو دستشوری تا اینجا را به گند نکشیدی..
ایییییییییی دلم درد گرفت اقا حسام .خخخرهام:بسه خخخخخخخخ بسه بخدا مردم از خنده خخخخخخخخ
سورنا:خخخخخ بمیری حسام..
حسام:خودت بمیری "بوووووووووووووقققق" .خخخخخ
من رفتم داخل اشپز خونه که یابو اب بدم واقعا از منفی هجده گذشتند اینا وقتی رفتم نشستم سر جام اول
ساکت بودند ولی بعد مثل بمب ترکیدند لجم گرفت یک لحظه ایشششی گفتم وغذا واسه خودم کشیدم.
ناگهان سورنا داد زد:
اوووویییییی ایسان.این چه طرز حرف زدنه؟؟؟تیز نگاهش کردم.
با اخم گفت:چیزی شده چرا پاچه میگیری؟؟؟یاد نگرفتی واسه بقیه غذا بکشی؟؟؟
با حرص ایستادم ورفتم سمتش وبشقاب رو از دستش کشیدم وبرنج کشیدم واسش یکی یکی از همه رو
پر کردم ونشستم سر جام تا قاشق چنگال دستم گرفتم سورنا دادزد:
هویییییییییییییی دستمال سفره ات کو؟؟؟؟به شدت قاشق چنگال رو رها کردم ورفتم واسشون دستمال سفره اوردم لبخندی برای حالگیری از من زد
وگفت:
ههه ندیدم بود نمیخوادباشدت دستمال رو جلوش پرت کردم وگفتم:
االغ اسبورفتم سمت پله ها
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حسام:کجا ایسان؟؟؟
میلم نمیکشه نمیخوامسورنا دادزد:یعنی چی میلم نمیکشه؟؟؟زود بیا بخور ببینم.
به تو چه؟؟؟وسریع رفتم داخل اتاق خواب در رو محکم کوبیدم به هم دراز کشیدم وبه سختی از گرسنگی خوابم برد.
به ارمین فکر کردم .به اونکه اگه بدونه دیگه دختر نیستم حاضره باهام ازدواج کنه؟؟؟
چقدر بد.
کمی غلط زدم باالخره خوابم برد.
-------سورنا:
از اینکه حال ایسان رو بگیرم ل-ذ-ت خاصی میبرم .واقعا بهم خوش میگذره وقتی کل میندازه ومثل یه
دختر لوس قهر میکنه میره میخوابه بعد از خوردن ناهار رفتم باال.
نگاه کن خوابیدنش رو هیچیش شبیه ادمیزاد نیست سرش ویکی از دستاش کال نیم تنه اش از ت-خ-ت
ول شده بود پایین واب هم دور دهنش بود موهاشم ریخته بود توی صورتش درست مثل دخترای 2-7
ساله لبخندی زدم ورفتم بیرون توی سالن نشینمن نشستم رهام وحسام هم پیشم نشستن
حسام:عصر هما میاد مشکلی که نداری؟؟؟
نه بابا چه مشکلی؟؟؟فقط به ایسان کمک نده واسه فرار؟؟؟نه بابا.رهام:جدا میادش؟؟؟
حسام:به توچه؟؟؟
حسام روی خواهراش خیلی حساس بود
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رهام:منظوری نداشتم
اولین بار بود که رهام حول میکنه نکنه خبراییه؟؟؟
خیلی کنجکاو بودم.
حسام ایستاد وگفت:
من توی شرکت کار دارم عصر میام باز.باهم دیگه گرم دست دادیم ورفت.
رهام گفت:
خب چه خبر؟؟؟گویا خبرا دست شماس...مشکوک نگاهش کردم...
چه خبری بابا؟؟؟از هما؟؟؟رنگش پرید
چرا رنگت پرید داداش؟؟؟به من چه چرا من باید از هما چیزی بدونم؟؟؟نمیدونم گفتم شاید داداشم عاشق شده هردومونم خوب میدونیم هما دختر خیلی خوش اخالقیهسورنا .نه بابا چه عشقی؟؟؟منو سیاه نکن داداش.بخدا.-قسم دروغ؟؟؟
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راستش ته دلم بهش یه حسایی دارم ولی بهش چیزی نگفتم.جان؟؟؟جدی میگی؟؟؟عه ببین سورنا لوس بازی در نیار.چه لوس بازی داداشم عاشق شده این که فوق العاده اسببین سورنا نکن .نکن دیگه خخخخخجالت کشیدنت تو حلقم داداشی.سورنا جان فعال این موضوع بین خودمون باشه هاچشم .تاحاال شده من چیزی به کسی بگم؟؟؟نه ولی گفتم نگی خبچشم.یه نگاه عمیق بهش کردم خداروشکر بعد اینهمه بال یکیمون میتونه زندگی کنه .یکیمون میتونه عاشق بشه
یکیمون میتونه امید داشته باشه
یکیمون میتونه از این اسارت رهایی پیدا کنه.
خیلی خوشحال بودم رفتم باال ایسان هنوز خوابه اینجوره دست وپاش خواب نمیره؟؟؟
بیخیال رفتم وپیشش دراز کشیدم کمی گذشت خوابم برد .از خواب پریدم
باز کاب-....و-...س های همیشگی اومد سراغم.
22سال قبل:
به جنازه نازنین نگاه کردم واین نگاه اخرم به خواهرم بود
3ماه بعد
3ماهه که نازنین رفته
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خاله بدجور عصبیه
االن داره برف میاد یک شب برفی
برف رو خیلی دوست دارم ولی بدون نازنین دلم میگیره
رهام 4ماهشه
خیلی نازه درست مثل نازنین از صدای خونه خاله صدای جیغ شدیدی میومد من ومامان رفتیم ببینیم چه
خبره
صدا از طبقه باال بود .برف اروم زمین رو سفید پوش میکرد .وقتی رفتیم داخل یک مرد از پنجره پرید
بیرون وبعد هم به راحتی رفت پایین خاله بی جون بود مامان دوید سمتش ومن هم رهام رو گرفتمش اون
جیغ های خاله چند ماه طول کشید االن رهام یکسالشه یکسال ودوماهه که دیگه نازنینی بینمون نیست من
توی یک مدرسه میرم تازه کالس اولم ولی بخاطر هوش فوق العاده ام دوسال رو یکی میخ-و-نم.
جهشی.
رفتم خونه شب شد باز اون صدای جیغ اومد .دویدیم صدا قطع نمیشد .به محض رسیدن به خونه ی خاله
خاله خودش رو از بالکن پرت کرد پایین در کسری از ثانیه خ-و-ن-هاش روی برف های سفید ریخته
شد مردی از باالی شیروونی دست تکون داد ورفت .اون حیوون کی میتونه باشه؟؟؟
از اون اتفاقی که برای نازنین افتاد به بعد شنیدم همایون وخواهرش از اونجا نقل مکان کردند .ولی خ-و-
نشون مثل یک کلبه متروکه بود.
باالی سر جنازه خاله نشستم مامان فقط جیغ میزد ورفت .سر خاله رو توی دستام گرفتم چشماش باز بود
دستای کوچولوم رو کشیدم روی چشماش واین مرگ ابدی خاله بود کسی که همه جوره حامیم بود همه
کسم از عمارت میترسیدم از بالکن
همین بالکن جون دوتا از عزیزام رو گرفت .حدس من مصوبب بودن همایون توی همه این مرگ هاست.
*****
زمان حال:
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نگاه به ایسان کردم هنوز خواب بود .رفتم طرف دستشویی وشیر اب رو باز کردم وچند مشتی اب به
صورتم زدم.
بیرون اومدم هوا خیلی سرد شده بود با ناباوری ایسان سر جاش نبود دویدم که برم بیرون دیدم پنجره
بالکن بازه پنجره ایی که هیچ وقت باز نشده ونباید بشه .ترس به دلم هجوم اورد همه خاطرات توی ذهنم
رد میشد .با ترس پرده رو پس کردم ایسان حتی برنگشت برف میومد .نمیتوننم
نمیشه
پاهام برداشته نمیشه برای قدم اول.
زبانم رو به دهانم که خشک بو کشیدم وگفتم:
ایسانبرگشت ونگاهم کرد خدایا چجور بگم عرق روی پیشونیم نشست .دستهام میلرزید
چیه؟؟؟میشه بیایی داخل؟؟؟مگه فرقیم داره؟؟؟بروبابا مثل یه کبوتر زندونیم کردی اینجام قدغنه؟؟؟برو بذار باد بیاددادزدم:ایسان ترسید ونزدیک بود بیافته
دستش رو کشیدم وپرتش کردم داخل وپنجره رو بستم صدای بلند قلبش رو به راحتی میشه شنید.
نگاه توی چشماش کردم و...اصال هیچ وقت همراهیم نمیکرد.
ولی اینبار نه پس کشید خودش رو نه دادزد یهو دو تقه ایی به در خورد ازش جداشدم.
گفتم:بیا داخل
بعد از چند ثانیه در باز شد وهما وحسام وحنانه اومدند داخل.
هما:سالم ایسانم خوبی؟؟؟
وا این ایسان که به کسی رو نمیداد چه طور شده به این چندتا داره خیلی رو میده؟؟؟
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سالم عزیزموباهم گرم دست دادند کمی گذشت حسام گفت:
-ما بریم

همراهش رفتم بیرون نشستیم توی سالن رهام هم به ما پیوست.
حسام:تاکی میخوایی ادامه بدی؟؟؟
چیو؟؟؟نمیدونم بخدا ولی اون دختر داره عذاب میکشه چرا نمیذاری بره بیرون؟؟؟بیرون نرفته نقشه فرار میکشه.رهام:ترو خدا سورنا اون که گروگانت نیست
رهام ترو خدا باال منبر نرو ها حوصله ندارم.--------ایسان:
هما نشست توی این چند روز نشده که واسش جریان رو بگم.
هما:خوبی عزیزم؟؟؟
بدک نیستمحنانه:اونروز توی اشپزخونه چی میگفتی؟؟؟
راستش میخوام کمکم کنید میکنید؟؟؟هما:البته که میکنیم.
خیلی خوشحال شدم حس کردم روی ابرام.
-خب راستش یک روز ..وتمام جریان رو حتی با جزئیات کوچیک گفتم.
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هما اشکاش رو پاک کرد وگفت:
-بمیرم ایسان .خب حاال میگی چیکار کنیم؟؟؟

هیچی من میخوام فرار کنم اگه میشه راستش میخوام شما به سورنا خواهش کنید باهم ما سه تا بریمبیرون ومن هم از دست شما یه جوری در برم .یا یه چیز دیگه این رو میگذاریم نقشه دوم نقشه اول اینه
که شما نگهبان ها رو سرگرم کنید من هم در میرم خوبه؟؟؟
هما:حنانه پایه ایی؟؟؟داره برف میاد میگیم میخواییم بریم برف بازی.
حنانه:اره اجی بریم
من لباس هام رو پوشیدم ورفتیم از در اتاق بیرون.
به سالن که رسیدیم:
سورنا:خانوما کجا؟؟؟
هما:بریم برف بازی ایسان هم حوصله اش خیلی رفته.
سورنا:ایسان حوصله اش نرفته نمیخواد برین.
حسام:بابا تو حیاطن اینقدر ایراد نگیر.
سورنا:اوفففف باشه برید.
رفتیم داخل حیاط کمی خودمون رو سرگرم کردیم هما وحنانه رفتند پیش نگهبان های سمت در وازشون
تقاضا کردند که واسه گلوله کردن برف کمکشون کنن اون ها هم اومدند .خب یک دو سه ناسالمتی
ورزش رزمی هم بلدم محکم زدم به نی پا یکیشون وتوی شکم یکیشون قراره هما وحنانه هم وقتی من از
در رفتم بیرون جیغ جیغ کنن دویدم سمت در وتوی کوچه .اخ چقدر برف میاد چند باری لیز خوردم .اخ
خدا از کدوم طرف برم با تمام سرعتم میدویدم .یکدفعه یک ماشین مازراتی جلوم زد روی ترمز وقتی
پرید پایین چهره عصبی سورنا رو تشخیص دادم .به سرعت از یک جهت دیگه دویدم ولی برفی بود هوا.
یکدفعه یکی از پشت گرفتم اخ خدا لعنتت کنه .یکدفعه گوشم پاره شد:
-دختره ...که میخواستی فرار کنی؟؟؟
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من رو دنبال خودش کشید وانداخت داخل ماشین ودر رو بست به محض اینکه خودش نشست قفل
مرکزی رو زد..
خدایا
چرا من از این زندان رها نمیشم؟؟؟یکدفعه چنان دادی زد که خودم رو خیس کردم.
کثافت .میکشمت .به من نگاه کنبا ترس سرم رو سمتش برگردوندم بی برو برگرد کشیده ایی زد بهم
بعد هم داد زد:دیگه زنمی میفهمی زنم؟؟؟نمیگذارم حتی از یک سانتیم هم تکون بخوری .اشغال .بریم
خونه نشونت میدم
از ترس به خودم جمع شدم این دیگه چه زندگی کوفتی بود؟؟؟
خدا لعنتت کنه سورنا رسیدیم خونه
دستم رو کشید وجلو همه کشون کشون سمت اتاق خوابمون برد
پرتم کرد روی ت-خ-ت .کتش رو در اورد واستینش رو باال زد چقدر چشماش سرد شده بود.
االغ خر چی بگم اخه هان؟؟؟؟که هما وحنانه رو میپیچونی؟؟؟دیگه غلط میکنی از اتاق بیرون بیایی بیلیاقت.
وای خدا حاال چه غلطی کنم؟؟؟
رفتم وبه پاش افتادم:
ترو جون عزیزت بذار برم ترو خدا .دلم واسه خانواده ام تنگه.قیچی میارم گشادش کن.سورنا جون من.واشک تمساحم رو شروع به ریختن کردم.
دادزد:بسه.
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ایشاهلل بمیری.ایستادم وچشمام رو توی چشماش دوختم وگفتم:

فکر میکنی ارمین زنده ات میذاره؟؟؟به محض اینکه بفهمه نیستم وغیبم زده دنبالم میگرده.رگ گردنش زد بیرون ومحکم زد توی گوشم دادزدم:
بزن عوضی یه روز عشقم میاد ونجاتم میده.گور بابا عشق خخخخخ بشین تا بیادعوضی
حیوننن دادزدم:کثافت در مورد عشقم درست حرف بزن.
اونطرف صورتم هم سوخت.
ببین ایسان خانوم اگه واسه همه قاطی پاتی میکنی واسه من یکی تاتی تاتی میکنی جونم آره.ورفت از اتاق بیرون ودر رو بست قفلشم کرد عوضی دویدم سمت در وبا مشت ولگد بهش کوبیدم فایده
نداره
انقدر زدم که از حال رفتم باید بشینم وفکر یک نقشه بهتر باشم.
--------سورنا:
حسام:داداش چه خبراز.
حرف توی دهنش با اومدن حنانه وهما ماستید.
بعد هم بادیگارد ها اومدند.
-اقا خانوم فرار کرد.
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عه مردشور ریختتون رو ببرن که یک کار درست بلد نیستین انجام بدین جای مغز توی سرتون جلبکپرورش داده بودن االن جواب میداد..
اقا.ببیند دهنتو زود برید دنبالش من هم اومدم تایک گلوله حرومتون نکردم.سریع کتم رو پوشیدم وسوار ماشین شدم وقتی رفتم بیرون رد پاش رو دیدم خب اگه از کوچه" "برم
ودور نشده باشه بهش میرسم .از طرز قدم برداشتنشم معلومه که زیاد نمیتونه بدوهه .اهان رسیدم .ایسان
خانوم نابودت میکنم اول دوبار پلک زد وبعد از جهت مخالف دوید از ماشین پایین پریدم واز پشت
گرفتمش بردمش توی خونه واتاقش بعد از کمی بحث رفتم بیرون ودر رو قفل کردم حسام وهما وحنانه
عزم رفتن کردند.
رهام هم رفت نشستم کنار شومینه.
دادزدم:
پرویزپرویز محافظ خودم بود
بله اقابرو به روزنامه ها بگو که به دوتا خدمتکار نیاز مندیمچشم اقا.وقتی رفت زنگ زدم به شرکت منشی جدید همه چی زیر نظرش بود.
سالم خانوم صابریسالم اقای سرداری.شرکت چطوره؟؟؟-خوبه اقا اقا نوید واقا نیما به کارها میرسن.
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قطع کردم زیاد از رابطه صمیمی با منشی ها خوشم نمیومد
ساعت  2شب شد گردنم رو تکون دادم که ترق ترق کرد وعزم اتاق خواب کردم خوابم نمیومد
میخواستم ببینم این دختره چکاره اس توی راه پله به حرفاش فکر کردم
عشقم.
چه غلطا.
اون پسر پخمه هم نیست نگاش کن بی لیاقت رو خب یکم به من بگو عشقم عشقم نه به یک میمون در
قندون
چه اسمیم داره انتر ارمین.
اشغال
من شوهرشم حسام فرندس فابریکش رهام دوست جونیش ارمین هم عشقش شیطون رو درس میده این
دختر از." .." .
در اتاق رو باز کردم اولش باز نشد کمی که حول دادم بازشد .اها نگو که خانوم پشت در خوابش برده
.ایستاد وبا چشمای متورم وقرمز بهم نگاه کرد.
چیه؟؟؟خوشگل ندیدی؟؟؟نه میمیون از نزدیک ندیده بودم که دیدم.اسم خودت رو روی من نگذار.عزیزم من به لقب هفت نسل پیشت چیکار دارم؟؟؟ایسان میزنم دندونات رو خورد میکنما.همیشه هر وقت کم میاری از این جمله استفاده میکنی.چه کشفی باریک اهلل همینجور ادامه بدی ه""گیتم کشف میکنی.یکدفعه وحشی شد وبه سمتم پرید
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دستاش رو گرفتم وگفتم:
-چیشده باز وحشی شدی؟؟؟؟

نابودت میکنم سورنا ازت بدم میاد اشغال حیووون.هیییییییییییشششش خوشگله...دستاش رو از دستم کشید بیرون وبا نفرت بهم نگاه کرد
رفت روی ت-خ-ت خوابید وپتو رو روی سرش کشید به جهنم بمیر درد خودت نشستم روی کاناپه کنار
اتاق وتی وی رو روشن کردم.
زیر وروش میکردم که یکدفعه دادزد:
گمشو بیرون تلوزیون ببین.ودر گوشاش رو گرفت از لجش سینمایی بردم صداش رو وتا ته باال بردم.
اخیییییییییییششششششششششش ..یکدفعه رفت راز بقا دیدم که داره نگاه میکنه.
یهو یه میمون نشون داد گفتم:
ایسان ایسان همزادت رو.مرض.اینبار یک اسب نشون داد
ایسان:هویییی ایناهاشی اینجا چیکار میکنی؟؟؟؟
ازتوی مسیج هاش دیدم که واسه هلینا بود ؟؟؟فرستاده بود بهش یه سوره معرفی کنه از جن میترسه.
اونم گفته بود ناس.
گفتم:
-ایسان جن از کنارت رد شد.
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جیغ بنفشی کشید ودوید سمت من وروی کاناپه نشست خنده امو قورت دادم .تصمیم گرفتم به کارام ادامه
بدم"خدا قند خ-و-ن خودم میافتد "
ایسان اوناهاشکوشش؟؟؟اونجا ببین رد شد.ایسان کنارم نشسته بود ومدام جیغ جیغ میکرد ایستادم که برم لباسم رو عوض کنم از پشت دستاش رو
دورم حلقه کرد.
یکدفعه چرخیدم سمتش دیدم رنگش پریده یکدفعه گفت:
سورنا.واز حال رفت هرچی تکونش دادم بیدار نشد زنگ زدم دکترم دکتر بعد نیم ساعت اومد.
چیه سورنا جان؟؟؟راستش یه ربعه بهوش اومده ورفته توی دستشویی داره باال میاره نمیدونم چشه کمی ترسوندمش کهاینجوری شد.
فکر نکنم از ترس باشه شاید هم باشه .بذار برم معاینه اش کنمهمراهش رفتم داخل اتاق رنگ ایسان مثل گچ شده بود .یعنی انقدر میترسه؟؟؟
ای خدا جانم نقطه ضعف رو برم .من رو که دید گفت:
دکتر این بیشعور رو بیرون کنید.دکتر:نمیشه که مگه چیکارت کرده؟؟؟
همش منو میترسونه نمیدونید یک ساعته چی به روزم اورده.-استینت رو باال بزن دخترم.
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ایسان استینش رو باال زد نبضش رو گرفت وگفت:
-طبیعیه چه حسایی داری بگو؟؟؟

همش سرم گیج میره دو روزه که اینجوریم دوبار هم حالم بهم خورده از صبح تاحاال.خب بیا برو این تست رو بده ببینمتست چی هست حاال؟؟؟تو برو بده.با تست رفت دستشویی کمی که برگشت مثل منگ ها فقط یک نگاه به من میکرد یک نگاه به تست
همونجور ادامه داد تااینکه اون بلور شفافی که جلوی چشمش بود راه پیدا کرد وسرازیر شد
مثبته دخترم؟؟؟اره.سورنا جان داری بابا میشی تبریک میگم..چی؟؟؟چی گفت دکتر؟؟؟قند خ-و-نم یهو افتاد .مثل مات ها فقط نگاش میکردم اینا چی میگن؟؟؟من
دارم بابا میشم؟؟؟من غلط کنم بابا بشم من هنوز خودم بچگی نکردم که بخوام بابا بشم .اونم بچه این
انتر؟؟؟میخوام نباشه .نگاش کن اینم انگار شکه شده از توی شک در اومد وگفتم:
دکتر چرت نگو؟؟؟تست رو بده ایسان جانکمی نگاه کرد دوبار پلک زد وگفت:
فردا حتما بیا مطب ازمایش هم بده مطمئن بشیم.ایسان:دکتر ولی من این بچه رو نمیخوام .نمیدونم شایدم بخوام من ...من
ودوید از اتاق بیرون.
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-دکتر چی شده؟؟؟اصال من نفهمیدم.

راستش نمیدونم بگذار فردا مطمئن باهم حرف میزنیم.تا فردا که من ده بار سنگ کوب میکنم.االن که نمیشه ازمایش داد .باید شرایط داشته باشه تا جوابش قطعی باشه.پووووفففففففف باشه ممنونم.باهم رفتیم پایین دکتر رفت ایسان یک گوشه سالن کز کرده بود ودر حال هق هق کردن بود هر از گاهی
هم دستش رو روی شکمش میگذاشت خدایا این چه امتحانیه؟؟؟؟رفتم سمت شومینه.
سیگارم رو از جیبم در اوردم وشروع به کشیدن کردم هر نخ رو با نخ بعدی روشن میکردم .اعصابم
داغونه داغون بود.
مگه له تر از من هم توی این دنیا هست؟؟؟؟خیلی داغونم خدا .این بچه رو کجای دلم بگذارم؟؟؟؟ایسان
ناگهان ایستاد وبه سمتم هجوم اورد وبا مشت شروع به کوبیدن توی س-ی-ن-ه ام کرد.
تو کردی .تو کردی کثافت .توکردی همه چیمو ازم گرفتی .االن هم یک بچه میاد .من دیگه جونیم به پایتو حروم شد .دلت اومد حیون؟؟؟من تازه اول راه بودم .من تازه اول زندگیم بود.
ایسان برو اتاق خواب اعصاب ندارم.خفه شو اشغال .تو کردی دلت خنک شد؟؟؟هان؟؟؟با تمام قدرت دادزدم:
بســـــــــــه میفهمی؟؟؟؟ودستش رو کشیدم وبردمش توی اتاق وانداختمش روی ت-خ-ت.
میخوابی واال نابودت میکنم هم خودمو هم تورو هم این بچه رو.سه بار پلک زد ولی کم کم خوابش برد هر از گاهی میپرید از خواب وهق هق میزد تاساعت چهار سه تا
بسته سیگار کشیدم .بعد هم رفتم بیرون به منظره برفی از پشت شیشه های سالن نشینمن نگاه کردم.
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من  82سال پیش از بچه نگهداری کردم خدا دیگه من دلم نمیخواد دلم نمیخواد که باز یه بچه بیاد وجلو
کارام رو بگیره..
یه پسر  1-2ساله که از یک پسر  8ساله نگه داری میکرد دیگه دلم نمیخواد حتی یک بچه هم توی
زندگیم باشه .رفتم توی باغم که دری توی سالن نشینمن داشت توی باغم که سرپوشیده بود درختچه
های خاص رو نگه داری میکردم وهمراه یک جفت مرغ عشق.
مرغ عشقا شروع به خوندن کردند.
چقدر عاشانه کنار هم بودن رفتم در قفسی که از جنس طال بود رو باز کردم یکیشون رو اوردم بیرون اون
یکی خودش رو به قفس میکوبید گرفتم توی دستم وب-و-س-ه ایی بهش زدم .چقدر ناز بود .جفتش در
حال خودکشی بود.
درقفس رو باز کردم وگذاشتمش داخل وقتی داخل گذاشتمش شروع کردن به نوک دادن همدیگه رو
عاشقانه میپرستیدن
واسه خودم فکر کردم چقدر مسخره
مگه عشق چی داره؟؟؟
مگه عشق چیه که این مرغ عشقا هم از شوقش دارن میمیرن؟؟؟
مگه عشق چی هست اصال؟؟؟
اصال وجود داره؟؟؟
اصال عشق رو چجور ابراز میکنن؟؟؟
لبخند تمسخر امیزی زدم ورفتم بیرون از باغ .رفتم سمت اتاق خواب .ایسان باز کج وکوله خوابیده بود
لبخندی زدم وگفتم:
نگا کن داره مادر میشه هنوز بلد نیست بخوابه.رفتم پیشش نشستم روی زمین موهاش از روی ت-خ-ت مثل ابشار تا پایین ریخته بود.
یکی از توپ فراش رو توی دستم گرفتم وگفتم:
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عجب گند زدی به زندگیم ها ایسان خانوم بایک شوخی مسخره شروع شد همه چیز.وتوپ موهاش رو با نفرت به یک طرف پرت کردم .حاال ازش بیزارم.
نه
این بیزار بودن نیست .ایسان ..حالم ازت بهم میخوره اوفففففففف کاش مثل همیشه جوانب رو واسه بودن
باش رعایت میکردم .سورنای دیونه اگه وقتی باهاش بودی به جای ل-ذ-ت بردن فکر اینجاهارو میکردی
کارت به اینجا نمیرسید.
ای خدای من .چیکار کنم حاال؟؟؟
من نمیخوام
دستام رو سمت گردن ایسان بردم تا خفه اش کنم هم خودم خالص میشم هم همه چیز بهتر میشه .ناگهان
جیغ های نیلوفر توی ذهنم اومد.
من حامله ام سورنا منو نکش.بی توجه شدم وخواستم باز به کار م ادامه بدم.
جیغ های رهام:
مانی مانیمو میخوام داداییعصبی رفتم از اتاق بیرون چرا امشب صبح نمیشه؟؟؟؟چرا من دارم داغون میشم .چرا ایسان باید بچه دار
بشه.
ای خدای من رفتم از ساختمون بیرون .درست مثل هر اتفاقی که میافتاد وبد بود برف میومد االن هم داره
برف میاد دوزانو زدم توی حیاط عمارت .اشکام در نمیومد فقط در حال خفه شدن بودم از بغض این بغض
کی فرو کش میکرد؟؟؟
برف روی شونه هام نشست .یکی از نگهبان ها که اسمش حسین بود اومد پیشم.
-اقا چیزی شده؟؟؟
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میشه تنهام بذاری؟؟؟سرما میخورید اقا.نه .برو.نشست پیش من وگفت:

میدونم جسارته ولی اگه دوست دارید میتونید به من بگید؟؟؟چیز مهمی نیست فقط دارم بابا میشم.ته دل خودم هم از گفتن این کلمه یه جوری شد.
باشادی گفت:
مبارکه اقا این که غم نداره.چرا اتفاقا غم خیلی داره که اعصابم داغونه.بیخیال باشید اقا خانوم به نظر ادم خوبی میان اقا .مطمئنم که مامان خوبی میشن شما هم با وجودسختگیریاتون میدونم ته دلتون مهربونید.
مشکل اینجاست که خانوم رو دوست ندارمش میفهمی؟؟؟ها؟؟؟؟اروم گفتم:دوسش ندارم.
ایستاد ورفت.
هیچ چی هم نگفت خب به دلم ننشسته .زور که نیست بعدهم اگه یه روز باز هم این اتفاق های شوم نمی
افتاد من از ایسان خوشم نمی اومد .اصال باز هم عشق رو یه چیز مسخره میدونستم .عشق چیه بابا
اینا همش مال فیلم ورمانه.
عشق جایی وجود نداره.
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عشق پوچه.
ادم ها الکی دم از عشق میزنن
ادم ها چوبی اند.
هیچکدامشان عاشق نیستند.

این چیزا که ما میبینیم توی فیلم ها ورمان ها کشکی بیش نیست عشق مال اونیه که زندگی واقعا بهش
لبخند بزنه.
نه مال من مالِ منی که هرروز دارم از زندگی جفت پا میخورم نه مال منی که وحشی گریش واسم باشه.
عشق خیاالته ادمه عشق یک تصور پوچه .من فقط زن ها ودخترا رو یا اصال بقیه هیچ ایسان رو به چشم
یک نیازمیبینم نه عشق.
هیچ جایی توی قلبم نداره حتی توی فکرم چطور دم از عشق بزنم که ایسان رو فقط واسه یک ساعت
همخوابی میخوامش.
پس عشق توی قانون سورنا اصال وجود نداره من مثل همه مرد ها نیستم من به دروغ نمیگم عاشقم .کسی
رو خرش کنم
نه اونایی که قبال باهام بودن به خواست خودشون بودن .ایسان هم از سر یک لجبازی کودکانه پیشمه.
ساعت  5شد به سختی خوابم برد کمی که گذشت از خواب پریدم.
رفتم طبقه باال.
در نیمه باز بود
از الی در نگاه کردم ایسان در حال حرف زدن بود..
--------ایسان:
وقتی از خواب بیدار شدم همه ی دیشب رو یادم اومد.
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اینکه االن یه تیکه از وجود سورنا توی شکممه.

نفرت رو توی چشمم دوختم وتوی اینه به شکمم نگاه کردم.
با غیض گفتم:
حالم ازت بهم میخوره.رفتم زیر دوش اب گرم.
اخیییییششش چقدر بدنم درد میکنه ..زیر دوش ناخوداگاه دستم رفت روی شکمم .اشک هام شروع به
ریختن کرد.
زمزمه کردم:
چرا؟؟؟چرا کوچولو حاال اومدی؟؟؟نمیگی مامانی گناه داره؟؟؟بعد لبخند ژکونده ایی روی لبم اومد رفتم بیرون.
دستم رو روی شکمم گذاشتم وگفتم:
میخوایی مامانی رو از تنهایی در بیاری عسلکم؟؟؟- ..
عزیز مامانی باشه دیگه بد نگاهت نمیکنم قول میدم مادر خوبی باشم .قول قول- .
عزیزمنی تو .تنها کسم..میگم این اقا اسبه رو طرفش نمیری وقتی اومدی خب .بیشعور رو .یه نکبته باشه.- ..
-اون منو اذیت میکنه .حتی نگاهشم نمیکنی.
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یکدفعه در باز شد
سورنا اومد داخل اخمی امیخته با لبخند کنترل شده کرد وگفت:
جا این چرت وپرت ها لباسات رو بپوش بریم.من با تو هیچ جا نمیام.ناگهان در باز شد وحسام وهما پریدند داخل.
حسام از خوشحالی روی ابرا بود..
حسام:سالم بر مادر وپدر اینده.
اقا حسام.هما:مگه چیه اجی ایسان؟؟؟واااایییییییی خدا ای کاش چشماش به تو بره.
از خجالت قرمز قرمز شدم .سرم رو پایین انداختم .حسام بشکن زد وگفت:
خیلی بدجنسی سورنا میخوایی جشن عروسیت رو با اومدن بچه ات بگیری؟؟؟باید جشن رو جلو بندازی.
اقا حسام جشنی الزم نیست.هما:خیلیم الزمه .ما که یه داداش سورنا ویه ابجی ایسان بیشتر نداریم.
سورنا:حسام بهتره مابریم پایین ایسان اماده بشه بریم ازمایش.
حسام:ازمایش واسه چی؟؟؟
سورنا:نمیدونم بابا دکتر گفت .همون دهن لقی که به شما خبر داد
هما:اتفاقا کار خوبی کرد.
رهام هم وارد شد وگفت:
-سورنا حقیقت داره؟؟؟؟
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حسام:البته رهام جون داریم عمو میشیم..

همه رفتند از اتاق بیرون ومن از بین پالتو ها پالتو سفیدم رو همراه با شلوار کتان مشکیم گذاشتم وشال
بافت مشکی بوتز های ساق بلندم رو هم پوشیدم رژ لب مختصری زدم ورفتم پایین .عمیق که به سورنا
نگاه کردم زیر چشماش از بی خوابی سیاه شده بود دستی توی موهای بلندش کرد وگفت:
بریم.باهم دیگه سوار مازراتی شدیم وراه افتادیم.
به ازمایشگاه رسیدیم.
پرستار:خب عزیزم استینت رو بزن باال تا خ-و-ن بگیرم.
چی؟؟؟پرستار:یه ازمایش خونه.
نه .نه سورنا .سورنا وشروع به جیغ جیغ کردم.سورنا پرید توی اتاق وگفت:
چیزی شده؟؟؟میخوان خ-و-ن بگیرن.خب مشکلش چیه؟؟؟من اگه خ-و-ن رو توی این سرنگا ببینم حالم بد میشه بشون بگو یه جور دیگه تست بگیرن.اومد نزدیک وگفت:
خودت رو لوس نکن من مامان بابات نیستم ارمین جونتم نیستم.اخمی کردم وگفتم:
-اسب.
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رفت از اتاق بیرون.

وقتی سوزن رو دیدم قلبم تاالپ تلوپ کرد .یکی از پرستار ها گفت:
اگه واقعا میترسی سرت رو سمت من بچرخ-و-ن.سرم رو طرفش چرخ-و-ندم دستم سوخت جیغ خفیفی زدم .کمی که گذشت یک لیوان اب قند دکتر
شهاب واسم اورد.
سورنا کو؟؟؟نترس نمیره خخخخ بیرون توی سالن انتظارهچقدر دکتر شهاب هم شوخ طبع بود.
نمیترسم که از خدامه بره.نشستم کمی وقت گذشت حدود یک ربع شهاب با قیافه پکر برگه ازمایش دستش بود
چیزی شده دکتر؟؟؟دکتر رو به پرستار:عارفی برو به سورنا بگو بیادش.
دکتر چیزی شده؟؟؟سورنا هم داخل اتاق اومد.
راستش بچه ها من باید یه چیزی رو بگم نمیدونم شما از بودن این بچه راضی بودید یا نه .ولی.سورنا:ولی چی دکتر؟؟؟؟بچه ام چیزیشه؟؟؟
راستش بچه حاملگی خارج از ر-ح-م-ه اگه بمونه باعث مرگ ایسان میشه باید هرچه سریع تر ک-و-ر-ت-اژ بشه.
رسما دنیا یک دور چرخید.
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چرا خدا؟؟؟؟حاال که قبولش کردم چرا باید اینجوری بشه؟؟؟؟چرا من باید عذاب بکشم؟؟؟؟اشک هام
شروع به ریختن کرد.
سورنا اولش شاد شد ولی بعد ناراحت شد بعدش هم عادی شد یکم بعدش باز ناراحت شد
مدام مثل افتاب پرست تغییر حالت میداد کمی گذشت قفل زبونش باز شد وگفت:
هرکاری که الزمه بکن شهاب جان .من برم کالس دارم بعد این چند روز مرخصیم .ایسان رو به توتحویل دادم از تو میگیرمش.
دکتر:خیالت راحت سورنا جان .کی میایی دنبالش؟؟؟
کار شما تا کی طول میکشه؟؟؟تا فردا.خب فردا وقتی مرخصش کردی بگو میام.دیگه تحمل نداشتم راحت میخواست بره؟؟؟
کالسش از من مهم تر بود؟؟؟خوبه خودش هم میدونه این گند رو اون به زندگیم زد .خوبه خودش هم
میدونه من تنهام واالن چقدر دارم عذاب میکشم .وقتی خواست دستگیره در رو بکشه با بغض گفتم:
هههههووووییییی..برگشت نگام کرد اشکام شروع به ریختن کردند
چیه؟؟؟چه راحت داری میری؟؟؟؟میخوایی بمونم واست برقصم؟؟؟نکبت.خفه شو تویه حیوونی .مثل اینکه یادت رفت این بال رو تو بودی سرم اوردی .اصال من نمیخوام این بچهرو ک-و-ر-ت-اژ کنم .نمیخوام
ودودیدم سمت در خروجی که فرار کنم که سورنا از پشت گرفت من رو.
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محکم گرفتم هرچی تقال کردم دستش شل نمیشد بلکه محکم تر هم میشد.
اشک هام جاری شده بود .سورنا رو به دکتر با صدای بلند گفت:
هرجور شده این بچه رو ک-و-ر-ت-اژ میکنی.دادزدم:نمیخوام .نمیخوام..
سورنا:بیا دکتر بیهوشش کن.
دکتر اومد وسوزنی بهم زد در عرض دو دقیقه خوابم برد..
-------سورنا:
کمی اعصابم خورد شد که بچه خارج از رحمه ولی بعدش خیلی خوشحال شدم.
مثل اینکه یکبار خدا به حرفم گوش داد.
با خیال راحت ایسان رو دست دکتر سپردم ورفتم سمت دانشگاه این چند روز رو به هزار مکافات
مرخصی گرفتم.
ماشین رو پارک کردم.
همون دختر موبلند اسمش چی بود رکسانا؟؟؟
اومد سمتم وروی ماشین لم داد وگفت:
سالم خوشگلم .خوبی؟؟؟سالم.مانتوش به قدری کوتاه وجلف بود که تمام ب-د-نش پیدا بود.
میخوایی امروز هم نریم کالس؟؟؟چه مرگش شده بود؟؟؟؟
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اها داره طناب میده این جیگر من که بدم نمیاد .ولی فعال باید چند روزی توی خماریم بمونی خوشگلم.
امروز نه رکسانا جان میشه بری یک وقت دیگه مزاحم بشی؟؟؟االن توی محیط دانشگاه درستش نیست.اومد سمتم اختیارم رو از دست دادم از بس عمل کرده بود از عروسک هم خوشگل تر بود.
بدون اینکه کسی متوجه بشه رفتم داخل دستشویی وجای رژ لبش رو پاک کردم.
خوبه
اخر کالس شد
دختر بور وچشم سبزی که همیشه همراه ایسان بود واسمش هلینا بود اومد پیشم.
سالم استاد.سالم.میبخشید اگه جسارت نمیشه میشه خصوصی باهاتون صحبت کنم؟؟؟البته.خداییش فقط خودش رو بقچه پیچ کرده بود ولی این دختر هم خوشگل بود نگاه اجمالی بهش کردم
ورفتم سمتش.
بفرمایید.راستش میدونم ممکنه عصبانی بشید ولی میخوام بدونم چرا ایسان استعفا داده؟؟؟؟من نمیدونم از خودش بپرس.اخه موبایلش رو جواب نمیده .گفتم شاید شما پرونده اش رو دیده باشید.نمیدونم گفت از رشته ام خوشم نمیاد ومن واسه این رشته ساخته نشدم.پس دلم قرص باشه بالیی سرش نیومده؟؟؟چقدر این دختر مارمولکه .عجب.
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-مطمئن.

خیلی خانواده اش سراغش رو میگیرن ازم .نمیدونن کجاس.شاید داره با دوس پسراش عشق وحال میکنه وهمه رو بی خبر گذاشته.نه نگین این حرف رو ایسان دختر پاکیه سر کوچه هم بره به من میگه تازشم قیافه اش غلط اندازه ولیمن میتونم قسم بخورم از من هم پاک تره .یه دوس پسر بیشتر نداره اونم پسر خاله اشه ارمین خیلی همو
دوس دارن قصدشونم جدیه .عه ببخشید پرچونگی کردم اینا اصال به شما مربوط نیست من برم
ورفت .یعنی چی قصدشون جدیه؟؟؟
یعنی این ایسان مارمولک نامزد ارمینه؟؟؟
جریان از چه قراره؟؟؟؟خیلی کنجکاو شدم که بدونم .از دانشگاه رفتم بیرون ورفتم شرکت.
کارام رو راست وریس کردم پرونده هایی که مربوط به گیر انداختن اسفندیار بود رو هم گذاشتم داخل
گاو صندوق ورفتم خونه.
ساعت  1شب بود.
به بو غذا میاد فکر کنم خدمتکاره اومده.
رفتم داخل یک خدمتکار تغریبا مسن ویک خدمتکار جوون حدودا  82ساله بودند.
مادر ودختر عایشه دختره بود ومادره هم زاهده.
عایشه:سالم اقا خوش اومدید کتتون رو بدید من اویز کنم.
لحجه شیرین رشتی داشتند.
کتم رو بهش دادم وگفتم:
میرم باال نیم ساعت دیگه غذا رو حاضر کنید.عایشه:چشم اقا .خانوم جان کجان؟؟؟تشریف نیاوردند؟؟؟
-بیمارستانه.
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عایشه گریه اش افتاد وگفت:
سی چه؟؟؟؟اخی بمیروم.ک-و-ر-ت-اژ.زد توی صورتش وگفت:
نگید اقا خانوم جان حاال خوبن؟؟؟واشک هاش همونجوری میریخت.

عایشه تو تازه اومدی خانوم جان رو از کجا میشناسی؟؟؟؟عایشه:راستش هما خانوم عکس هاشو بم نشون داد خیلی خوشگلن اقا خانوم جان حاال خوبن اقا؟؟؟
نمیدونم.عایشه بمیروم بمیروم کنان رفت سمت اشپزخونه .بهش نگاه کردم یک مانتو پوشیده بود بلند ویک جلیقه
محلی روش پوشیده بود روسریش رو هم که محلی بود رو دور سرش پیچیده بود .تیپش خیلی جالب بود
واسم .رفتم داخل اتاق خواب.
اخیییشششش یک روز بدونه این دختره غرغرو ایسان.
خودم رو انداختم روی ت-خ-ت غلطی زدم چیزی داخل کمرم فرو رفت روت-خ-تی رو کنار زدم گلسر
ایسان بود.
چن تایی از تار موهاش هم بهش بود امروزم که خودش نیست اثارش هست....
گذاشتمش داخل دراور.
لباس هام رو با یک دست لباس راحتی عوض کردم ورفتم پایین غذا مرغ شکم پر بود وبرنج کته شده
نشستم پشت میز که عایشه وزاهده شروع به کشیدن غذا کردند.
زاهده:اقا جان امیدواروم که مورد پسند باشد غذاها.
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-ممنونم زاهده خانوم شما هم برید میل کنید.

زاهده وعایشه رفتند هردو کمی حالت محلی داشت لباس پوشیدنشون مرغ رو خوردم همراه برنج خوبه
دست پختشون هم عالیه نگهشون میدارم خوبن خیلی امروز خسته شدم خواستم برم سمت اتاق خواب که
یکدفعه حسام پرید توی سالن وگفت:
کجا کجا؟؟؟تازه بزن برقص داریم.وپشت سرش هم هما اومد ورهام
بزن برقص واسه چی؟؟؟رهام:داری بابا میشی بی ذوق.
ههههههه بچه خارج از ر-ح-م بود دیگه بچه ایی در کار نیست؟؟؟؟هما:یعنی چی کا بچه ایی در کار نیس؟؟؟
نیست دیگه نیستهما دوید سمت راه پله ها عایشه اومد از اشپزخونه وگفت:
هما خانوم خانوم جان نیست نرید باالهما شل شد وگفت:
یعنی چی که نیست؟؟؟؟عایشه:اقا جان گفتن خانوم جان رو برده بیماسرتان بِرای ک-و-ر-ت-اژ.
حسام ورهام:چی؟؟؟؟
هما هم مثل یخ روی پله ها وارفت.
حسام گفت:اونموقع تو اینجا نشستی داری راحت غذاتو کوفت میکنی ومیخوایی بری بخوابی؟؟؟؟تو چیزی
از مسئولیت اصال حالیته سورنا؟؟؟؟
-حسام.
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هما با اشک:داداشم راست میگه سورنا .دلتون میاد؟؟؟االن معلوم نیست ایسان زنده اس یا مرده .چقدر
سنگدل شدی داداش سورنا.
رهام:واقعا که بچه ها بیایید بریم بیمارستان.
به جهنم برید همتون هیچ وقت از من جلوی اون دختره ایسان حمایت نمیکنید.حسام:داداش
بقیه اشو ادامه نداد وعزم رفتن کردند.
عایشه:اقا رهام جان.
رهام:بله؟؟؟
عایشه:واسه خانوم جان سوپ درست کردم سوپ قلم ببرید بدید بهش خوب بشه .واشکش رو پاک کرد.
نگاش کن اصال ببین ایسان تحویلت میگیره بعد انقدر واسش گریه کن .رهام سوپ رو گرفت ورفتند
.بیخیال رفتم سمت اتاق خواب کمی سیگار کشیدم تا ساعت  3خوابم برد..
--------ایسان:
وقتی چشم باز کردم حس کردم از درد دارم ساقط میشم .دکتر اومد ومسکن ضد درد زد ورفت .تاشب به
در ودیوار نگاه کردم .رسما در حال دیونه شدن بودم .یعنی اینقدر سورنا پسته که پای مسئولیتشم
نیست؟؟؟
ساعت ده شب شد اشک هام همینجور میریخت وبه جایی که دیگه توی شکمم خالی شده بود دست
میکشیدم کمی گذشت در اتاق باز شد .هما وحسام ورهام وارد شدند .دست رهام یک ظرف پریکس
سوپ بود کمی تعجب کردم
بغضم ترکید وشروع به گریه کردم کمی گذشت رهام گفت:
-هما خانوم بگذارید سوپی رو که عایشه واسش داده رو بهش بدیم خوب بشه.
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با تعجب گفتم:
-عایشه دیگه کیه؟؟؟

هما:خدمتکار جدیدتونه خیلی باحاال انقدر دوست داره.
برو بابا من رو که ندیده .بعدشم هرکی از افراد سورنا باشه دیگه ازش بیزارم..حسام:خب پس از ما هم بیزاری؟؟؟؟
نه شما ها امشب اومدید به من سر زدید.رهام:خب حاال سوپ رو بخور تا خوب بشی.
باشه.سوپ رو خوردم .هیچ کس چیزی نمیگفت یکدفعه حسام مثل بمب ساعتی منفجر شد.
ایسان.بله؟؟؟میدونی میخوام واست خاطراتم رو بوگم بوگم؟؟؟بوگو .خخخخخخب بچا خب گوش کنین.رهام:بوگو دیگه خخخخخخ
راستش یه روز داشتم مسواک میزدم جات خالی یه باباجون داشتم من دو ساله اس عمریشا دادس بهشوما.
خدا رحتمش کنه.وهمچنین رفتگانی شوما را .جونم براد بگد کا داشتم مسواک میزدم این بابا جونی مام دندون مصنوعیدارد .هیچی یهو دیدم دری دسشوری باز شد واومد تو .گفتم باباجون اول صبحی من تو دسشوریم خوبیت
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ندارد تو اومدی گفت یه دقه دندون رو جیگر بیگیر توله سگ تا بد بوگم گفتم بفرما اقا جون اومد نزدیک
آ دندون مصنوعیاشا هشت تو جیب گرمکنم وگفت یه دستیم به این دندونا ما بکش خیر از دنیا ببینی
دیشب نون پنیر سبزی زدم بر بدن اشغاالش رفتس ال دندونم .خخخخخخخخخخخخخخ
واااااااااییییییییییی خخخخخخخخخکیف کنین حاال هی بوگوین حسام بدس .خدا وکیلی اگه من نبودم کا از افسردگی همه دونا باس میبردیماسالم اباد ومحمودیه.
رهام:خدایا دیوانگان اسالم را شفای عاجل عنایت بفرما .آمـــین.
داداش رهام چکارش دارین اتفاقا خیلی خوبه ادم انقدر خوش خو باشه.حسام:مگه من کلوچه خوئی ام کا میگویی خوش خوئی باشد؟؟؟خجالت نیمیکشی دخدره؟
از خنده قرمز شدم.
یک دفعه در اتاق باز شد ودکتر اومد داخل.
چه خبره بیمارستان رو گذاشتید رو سرتون؟؟؟بسه دیگه مالقات مریض باید استراحت کنه.حسام:بیا تازه داشتیم سری حالش میاوردیما شهابی تویهو مثلی برجی زهر مار نپری وسط نیمیشد؟؟؟؟
دکتر زد به بازوی حسام وگفت:
دارم برات..حسام:وخــــــــــی عامو ..خخخخخ
رفتند از اتاق بیرون وفقط هما پیشم موند .کمی از خاطرات بچگیم واسش تعریف کردم ودر اخر هم
گفت:
غصه نخور حل میشه همه چیز.هما جونم حل میشه اما مثل روز اول نمیشه.خوابیدیم تا صبح با صدای پچ پچ بیدار شدم هما ودکتر ورهام وحسام باالی سرم بودند.
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-چیزی شده؟؟؟

دکتر:نه بابا داشتم میگفتم قرصارو چجور مصرف کنی همین مرخصی دیگه ایسان جون.
نگاه کردم سورنای بیشعور نیومده بود نکبت .چلغوز
اخه به چه حقی؟؟؟اگه دیگه محل سگم بهت دادم سورنا خان .وای حاال رو بگو میخواییم بریم خونه این
سگه سورنا رو توی حیاطه .دیروز که میومدم خواب بود از ترسش زیاد توی حیاط نمیرم.
حسام:پاشو لباسادا بپوش پ..
چشم داداش حسام.لباس هام رو پوشیدم وراه افتادیم سمت خونه .خونه که نه سمت قفسم
باز برم توی قفسم.
مردشور اون ریختت رو نبرن سورنا چقدر اخه تو اشغالی .قبل از اینکه حسام بپیچه توی کوچه گفتم:
داداش حسام.حسام:بله اجی؟؟؟
میشه یه خواهش بکنم؟؟؟حسام:بفرما اجی جونم.
-میشه موبایلت رو بهم بدی؟؟؟حسام:اجی.
نمیدی؟؟؟باشه اشکال نداره.حسام:بقران نمیشه سورنا ساقطم میکنه.
میدونی توی این  45روز چقدر دلم واسه مامانم تنگ شده؟؟؟؟هیچ میدونی دل تنگی چیه؟؟؟حسام:ابجی اینجوری دل مارو هم خ-و-ن نکن.
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بخدا خیلی دلم تنگ شده دلم واسه مامان واسه بابا عموم واسه همه تنگ شده واسه ارمین.حسام یکدفعه زد رو ترمز وبرگشت عقب وگفت:
ارمین کیه؟؟؟؟راستش پسر عمومه بهم قول ازدواج داده یه جورایی دوس پسرم بود ..خیلی دلم واسش تنگ شدهحسام هرلحظه چشماش گشاد تر میشد.
هما ورهام هم با تعجب بهم نگاه میکردند.
چیه تعجب داره؟؟؟دوستتون سورنا خان گند زد به زندگی اما من میدونم میدونم که ارمین منو دوسداره عاشقمه اصال به این حرفا که کاری نداره.
حسام:ایسان.
جوری اروم وبا تعجب گفت که خودمم تعجب کردم از حرفام.
بله؟؟؟رهام:بیخیال حسام جون .ایسان بذار ببینم سورنا این چیزا رو میدونه؟؟؟
همش رو نه اونم تازه باخبر شده چطور؟؟؟رهام:هیچی.
اینجا چه خبره؟؟؟حاال باز هم موبایلت رو بهم نمیدی حسام؟؟؟حسام:نمیتونم بخدا
باشهوتا توی خونه بغ کردم رفتیم خونه باز این قفس نهض چقدر این خونه با تموم بزرگیش واسم کوچیک بود
.
چقدر این خونه بهم میخندید سورنا موفق شد .موفق شد من رو ساقط کنه.
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از همه چیز.
از همه کس.
قبول میکنم.
قبول میکنم باختنم رو.
قبول میکنم مرگ ایسان رو.
قبول میکنم این شکست رو.

بی حس تر از قبل به اسمون چشم دوختم هوا خیلی سرد بود وهنوز برف میبارید بی حس نگاه کردم به
عمارت .بادیگارد های خونه در ورودی رو باز کردند ویکیشون گفت:
خوش اومدید خانوم بفرمایید.رفتم داخل همه جا از تمیزی برق میزد چه خبره اینجا؟؟؟؟
اها یاد عایشه افتادم یکدفعه دختری با لباس های محلی وبا لحجه شیرین رشتی گفت:
سالم خانوم جان خوبید؟؟؟حالتون بخدا اینقدر از دیروز تاحاال نگرانتونم همش از اقا احوال جوی شماهستم .بخدا دلمون براتون قد یه سر سوزن شده بود خانوم جان .بمیروم براتون خانوم جان چرا رنگتون
مثل گچه؟؟؟چرا حالتون خوش نیست.
صدام رو کمی باال بردم وگفتم:
یه نفس تازه کن .عه سرم رفت.ورفتم سمت اتاق خواب دیگه یاد گرفته بودم به هرکسی اعتماد نکنم با همه خوب رفتار نکنم سرد که
باشی مثل پشت بالش خواستنی تری.
رفتم اتاق خواب ودر رو بستم به این فکر کردم که چقدر بد شد برنده این بازی سورنا است.
بی حال تر از اونی بودم که فکرشو میکردم رفتم سمت ت-خ-ت وبه حالت جنینی توی خودم جمع شدم.
اشکهام شروع به ریختن کرد اخه چرا؟؟؟
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دستم رو روی شکمم گذاشتم زمزمه کردم:
-خوشگل مامان جای خالیت داره اذیتم میکنه ها.

واشکهام شروع به ریختن کرد .یک ساعتی گذشت اروم شدم دو تقه به در خورد عایشه اومد داخل:
خانوم جان سالمکاری داری؟؟؟خانوم جان اقا گفتن بیایین پایین واسه ناهار.میل ندارم.ولی خانوم جان اینجور که نمیشه مثل پوست استِخ-و-ن شدید خانوم جانعایشه.خانوم جان بخدا من واسه شما خیلی نگرانم.برو بیرونرفت از اتاق بیرون این کیه دیگه؟؟؟کمی گذشت در به شدت باز شد .سورنا عصبی پرید داخل.
چیه چرا نمیایی پایین؟؟؟ایستادم وبدون حرف توی چشماش نگاه کردم
ایسان با توام حرف بزن تا دندونات رو توی حلقت نریختم.تو برنده شدی سورنا خانچی میگی هان؟؟؟باشه قبول من باختم .یه بازنده یه زندونی دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره .من حتی لیاقت مادرشدنم نداشتم.
-ایسان مخت تاب برداشته؟؟؟تن لشت رو بیار پایین سر میز کوفت کن ناهارتو برگرد اتاقت.
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رفت سمت در دید ایستادم.
--------سورنا:

صبح ساعت  1بیدار شدم امروز یک کالس بیشتر نداشتم اون هم ساعت  1بود تا  44فتم وبرگشتم
ساعت 48بود.
رکسانا یکم اومروز واسم ل-و-ن-دی کرد.
وقتی رفتم داخل کسی نبود عایشه سریع دوید سمتم:
سالم اقا جان وبا شوق گفت:خانوم جان رو اوردندکجاس؟؟؟رفتن توی اتاقشون کتتون رو بدید به من اقاکتم رو بهش دادم وخسته از پله ها رفتم باال عایشه ایستاد پایین پله ها وگفت:
اقا جان ناهار رو اماده کنم؟؟؟اره اماده کن تا من دوشی بگیرم وبیام.پس خانوم جان چی؟؟؟خودت برو بهش بگو بیاد.چشم اقا.رفتم سمت اون یکی اتاق چون فعال حوصله دیدن ایسان واشکاش رو نداشتم.
گرمکن زرشکیم رو همراه باستش وتیشرت سفید زیرش پوشیدم وزیپش رو باز گذاشتم موهام رو
باسشوار خشک کردم ورفتم پایین نشستم پشت میز عایشه میز رو چید زاهده مادرش هم مرغ رو اورد:
-عایشه پس کو ایسان؟؟؟
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خانوم جان گفتن میل ندارم.ایستادم وبا خشم گفتم:
غلط کرده میگه میل ندارم.زاهده گفت:
اقا کاریش نداشته باشید.عایشه هم گریه افتاد وگفت:

اقا التماستون میکنم خانوم جان رو ناراحت نکنید اقـــــــا جان ترو خدا.نمیدونم این ایسان چی داره که اینا یه روزم نیست میشناسنش انقدر طرفداریش رو میکنن با خشم رفتم
سمت پله ها عایشه دوید جلوم وگفت:
اقا جان ترو به روح مادرتون.واشک هاش مثل ابشار میریخت اووووووووووفففففففف ایسان.
باشه برو کنار ببینم چرا نمیاد پپپووووفففففرفت کنار وبا گوشه روسریش اشکش رو پاک کرد رفتم سمت اتاق ایسان.
چیه چرا نمیایی پایین؟؟؟ایستاد وبدون حرف توی چشمام نگاه کرد نکنه دیونه شده؟؟
ایسان با توام حرف بزن تا دندونات رو توی حلقت نریختم.تو برنده شدی سورنا خانچی میگی هان؟؟؟باشه قبول من باختم .یه بازنده یه زندونی دیگه چیزی واسه از دست دادن نداره .من حتی لیاقت مادرشدنم نداشتم.
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ایسان مخت تاب برداشته؟؟؟تن لشت رو بیار پایین سر میز کوفت کن برگرد اتاقت.رفتم سمت در دیدم هنوز ایستاده عصبی سمتش رفتم ودستش رو کشیدم وهمراه خودم پایین بردمش.
عه دختره لوس .نکبت .فکر میکنه ناز کششم .حولش دادم روی صندلی خودش صاف نشست عایشه رفت
سمتش وگفت:
خانوم جان واستون سوپ بریزم یا غذا؟؟؟با تیزی توی چشماش نگاه کرد این دختر با افراد من هیچ سازگاری نداره.
غذا.عایشه براش کمی مرغ وکباب گذاشت کم کم شروع به خوردن کرد
5-6تا تکه بیشتر نخورد وایستاد که بره.
کجا؟؟؟برم باالبشین نشینمن .کارت دارم.رفت سمت نشینمن ومنتظر شد تا من ناهارم رو کامل بخورم رفتم سمتش .در شیشه ایی نشینمن رو بستم
که صدا نره و داد زدم:
عایشه کسی نیادبا ترس توی چشمام نگاه کرد
ههههه حاال که کارت ندارم اون ماله شبه خوشگله اخه تو سالن نشینمن؟؟؟خخخخ واقعا مخت راست یهفندقه .گوشی موبایلش رو گذاشتم روی میز.
-چیه؟؟؟
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وای خدا از تکنولوژی عقبی؟؟؟موبایلته دیگه .زنگ میزنیم مادرت بقران اگه بیش از ده ثانیه طول بکشهحرفت چرت وپرتی در مورد من بهش بگی سوتی بدی نابودت میکنم این چند روز خودش رو کشته از
بس زنگ زده وپیام فرستاده.
اشکاش شروع به ریختن کرد.
اگه گریه کنی میرم ایسان نمیخواد باهاش حرف بزنی .بهش میگی که مامان من خوبم ازدواج کردمانقدر بهم زنگ نزن نمیخوام دیگه ببینمتون .ایسان یکبار دیگه میگم اگه بیش از ده ثانیه بشه یک گلوله
حرومت میکنم .بدون که تاحاال ادم کشتم توهم روش.
حسابی ترسید درستشم همینه شماره رو گرفتم وزدم روی بلندگو.
یک بوق دو بوق
سه بوق.
صدای نگران زنی توی گوشی پیچید:
ایسانم یکی یه دونه مامان.ایسان گوشه لباسش رو گاز گرفت واشکاش ریخت .زدم به بازوش که سریع تکرار کنه.
ایسانم خوبی مامان؟؟؟چرا حرف نمیزنی؟؟؟مامان.جونم عزیزم.گردنش رو فشار دادم یعنی بگو توی چشمام نگاه کرد وگفت:
مامان من ازدواج کردم انقدر بهم زنگ نزنید دیگه نمیخوام حتی صداتون رو بشنوم.ازدواج؟؟؟چی میگی ایسان؟؟؟چیزی شده؟؟؟یکدفعه بغضش ترکید وقبل از اینکه صدا بره موبایل رو قطع کردم ولی اون جیغ زد:
-مامان کمکم کن.
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دستم رو بردم باال ومحکم زدم توی گوشش افتاد روی کاناپه شروع کرد به هق هق زدن .موبایلش رو
خاموش کردم سیم کارت رو در اوردم.
نه نمیشکنمش.
میخوام این ارمین خان رو بهتر بشناسم خواستم برم سمت درب شیشه ایی که ایسان دوید سمتم وگفت:
بذار برم سورنا .لطفا.حولش دادم کنار واز کنارش رد شدم .عایشه با گریه نشسته بود روی راه پله ها وقتی من رو دید اومدم
بیرون سریع دوید داخل .رفتم توی اتاق خواب ساعت  8بود ای خدا حاال کدوم پلیس قابل اعتمادی رو
بجورم واسه دستگیری اسفندیار خان؟؟؟موبایلم زنگ خورد این شماره رو قبال توی موبایل ایسان دیده
بودم.
بله؟؟؟سالم.صدای دختری توی گوشی پیچید کمی انالیز کردم فهمیدم هیلناس.
بفرماییدراستش استاد قرض از مزاحمت میخواستم بدونم که اونروز که ایسان استعفاش رو تحویل داد کسیهمراهش بود؟؟؟
منظور؟؟؟پسر واینا.نه تنها بود .ببخشید کار دارم.وقطع کردم.
خدایا من رو ببخش از دروغ گفتن خوشم نمیاد .همون موقع حسام زنگ زد:
-بله حسام جان؟؟؟
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سالم خوبی؟؟؟خوبم خانواده ام هم خوبن سالمت رو میرسونم بهشونعه بیمزه.اسب.از ایسان بیشعور یاد گرفتی؟؟؟؟نخیر اون االغ هم باهاش میگه من یکم تغییرش دادم وگفتم اسب.بیشعور.میگم فردا شب با خانوم جانتون تشریف بیارین خونه ما راسی مامانیمم از دسد شیکارس.برای چی؟؟؟واس این کا میگد چرا کارا مربوط به جشن رو اینا انجام نمیدن نا سالمتی سه هفته دیگه جشنشونه.ببین من االن میام اونجا.ایسانم بیارش روحیه اش عوض شد.بیخیال االن مثل سگ شده پاچه میگیره.بی ادب با خواهرم درست حرف بزنبرو بمیر درد خودت.توهم "..ببببببوق "بی ادب.وقطع کردم خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم چقدر ایسان جدی جدی بی اعصابه ها بیخیال نکبت رو.
همون موقع موبایلم زنگ خورد شماره ناشناس بود
چه خبره امروز؟؟؟
-بله.
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صدایی با ل-و-ندی گفت:سالم عخشولیم خوفی؟؟؟
شما؟؟؟عه عه بدم میاد دخترا اینجور حرف میزنن.
منم رکسانات دیه سورنایینکبت .چرا اینجور حرف میزنه؟؟؟حیف اون قیافه خوشگلش نیست؟؟؟
اهامیایی باهم بریم بیرون؟؟؟کجایی؟؟؟دانشگاهقطع کردم ولباس هام رو پوشیدم وآاو دیم رو سوار شدم ورفتم سمت دانشگاه .رفتم جلوش ترمز زدم
دیدم زیاد دورش شلوغ نیست شیشه رو پایین دادم وگفتم:
سوار نمیشی؟؟؟سوار شد وهمون موقع لـ....
منم یه دل سیر از عزا در اوردم ..وقتی صورتش رو ول کردم گفتم:
کجا بریم حاال؟؟؟بریم یه جای خوب.رکسانا؟؟؟بله؟؟؟ماشین رو روشن کردم وراه افتادم وگفتم:
-یه چیزی در مورد من هست.
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اینکه کفتار شبی؟؟؟خخخخ-امان از شما دخترا .اگه واقعیت داشته باشه؟؟؟

ادم باید توی ت-ج-ا-و-ز هم شانس داشته باشه طرفش مثل تو باشه.اها خوبه داره خودش میگه میخوام بات باشم
 منم همچین ادمیم زن ها رو فقط واسه رابطه میخوام .تاحاال باکسی بودی؟؟؟یکبار دوست پسرم.. .اها .میریم خونه من مشکلی که نداری؟؟؟نوچ عزیزم بریمتو گفتی منم باورم شد.
اگه تو پسره رو ...
رسیدیم توی پنت هاووسم اینبار خیلی دقت کردم مثل ایسان نشه  .چقدر اخه شما دخترا احمقید؟؟؟دکمه
های بلوزم رو رکسانا بست .رسوندمش دم در خونه اش ورفتم خونه حسام اینا.
هوا هنوز برفی بود .طول حیاط عمارتشون رو طی کردم حسام بیرون ایستاده بود .بهش که رسیدم خندید
وگفت:
سام علیک داش گرام.یکدفعه چشماش گرد شد ودهنش باز موند یعنی حرف تو دهنش ماستید.
عصبی داد زد:
از کجا داری میایی؟؟؟از خونه ام.-چه غلطا دروغ گفتن رو از کی یاد گرفتی؟؟؟توکه ادعا میکردی دروغ نمیگم خوب نیست.
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حسام چرا دو پهلو حرف میزنی واضح بگو ببینم چی شده؟؟؟خیلی پستی به ایسان داری خ-ی-ا-نت میکنی؟؟؟برو بابا خ-ی-ا-ن-ت کنم یا نکنم به ایسان هیچ ربطی نداره مگه من رابطه عاشقانه باهاش دارم؟؟؟میدونی خیلی کثیفی .حداقل نمیذاشتی گردنت رو  ...جا رژ لبش رو پیرهنت یه وقت اذیتت نمیکنه؟؟؟؟چرت نگو.چرت نگم؟؟؟ تا جایی که میدونم ایسان از عطر تند هیچ وقت استفاده نمیکنه .رژ لب قرمز جیغم نمیزنه.واست متاسفم.
رفتم داخل .توی اینه بزرگی که نصب شده بود جلو درب پذیرایی نگاه کردم به بلوزم بلوزم سفید بود
واسه همین جای رژ لب به خوبی معلوم بود .قبل از اینکه خاله اینا متوجه حضورم نشن دست حسام رو
گرفتم وگفتم:
بیا بریم اتاقتیواشکی باهم رفتیم سمت اتاق حسام
یه پیراهن بده به من.نوچ بذار همه بفهمن یه قدیسه نیستی.زشته جلو خاله عابروم میره..جلو خدا چی؟؟؟هیچ میدونی خدا میبینه؟؟؟واسه من باالی منبر نرو هرکی ندو فکر میکنه خودش نگاه به دخترا نمیکنه یا تاحاال... .چرا چرت میگی؟؟؟نکنه مست کردی؟؟؟ها کن ببینم.ها.-نکبت .این رو چجور میخوای قایم کنی؟؟؟رفتی ویسکی زدی االغ؟؟؟
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درست حرف بزن حسام .یه پک بیشتر نزدم.همون واسه مست کردنت کافی بوده.بسه بده اون پیرهن بی صاحبت رواز کمدش پیرهنی بیرون کشید وسمتم داد وگفت:

سورنا حرف تو درست دوس دختر دارم ولی تاحاال حتی به خودم اجازه ندادم انگشتاشون بهم بخوره .منخدا پیامبر حالیمه .هرچند همونشم گناهه.
چشم ایت اهلل عظمی حسام خان.با این وضع نیایی پایین ها مامان میفهمه مستی دلخور میشه.میگی چکار کنم؟؟؟برو دستشویی خودت که میدونی مسواک اینجات کدومه؟؟؟بزن من هم میرم واست عرق نعنا میارم.باشه.حسام رفت ومن هم رفتم سمت دستشویی .بعد از خوردن عرق نعنا رفتیم پایین
خاله:سالم پسرم خوبی؟؟؟چرا نیومدید توی سالن؟؟؟رفتید باال؟؟؟
خاله یکم حالت تهوع داشتم رفتم باال اتاق حسام کمی دراز کشیدم.خاله:وای بمیرم پسرم پاشم واست جوشونده اماده کنم .بیا ببینم تب داری؟؟؟
حسام زیر لبی جوری که فقط من بشنوم گفت:
مامان حاال هی ناز این کره خر رو بکش معلومه وقتی زده داغه .حاال صبر کن میگه بذار پاشوره ات کنممادر ما....
خاله دستش رو روی سرم گذاشت وگفت:
-بمیرم داغ داغی .بذار پاشورت کنم.
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خنده ام رو کامل قورت دادم .همیشه وقتی من میخوردم واز خاله پنهون میکردیم میگفتم مریضم واون هم
یا دستمال خیس رو سرم میگذاشت یا به زور هفت هشت نوع قرص ودارو میریخت توی حلقم رفت توی
اشپزخونه پنج دقیقه که گذشت به اسماء خدمتکارشون درحال گفتن این بود که جوشنده رو بذاره جلوی
من.
اسما هم گذاشت ورفت تاساعت  2شب اونجا بودم وخاله کلی نازم رو کشید وگفت:
خاله جون فردا ایسان رو نیاری بخدا از دستت دلخور میشم فامیل های مام از اصفهان میان خواهرم اینابذار بیاد
چشم خاله حتما میارمشیه جورایی حسام کال اصفهانی بود پدر بزرگ پدر خاله زینب تهرانی بوده.
راستی خاله این جشن عروسی چیشد؟؟؟هیچ کاری نکردیم هنوز خاله جون.حسام:مامان از اینا اب گرم نمیشه.
خاله:خیلی ناراحت شدم از دستت واقعا سورنا باید توی اون هفته برید خرید
چشم خالهخاله:اصال خودم میبرمتون .نه مهدی جون همه باهم میریم.
مهدی:چی چی بگم حج خانوم باشد باهم میریم.
ایستادم وگفتم:
خب من برم دیگه.خاله:اخه اینجوری بد میشه که.
نه خاله مگه نمیگی فردا شب بیاییم؟؟؟خب میاییم ویه دلی از عزا در میاریم .خخخخخاله:باشه پسرم به ایسان سالم برسون.
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چشم حتما.واومدم بیرون.
---------ایسان:

وقتی بهم گفت با مامانت حرف بزن حس کردم روی ابرام یعنی عالی میشه ولی وقتی بهم گفت اونجور
بگم قلبم خورد شد
لهم کرد .چقدر دلم برای صدای مامانم تنگ شده بود دیگه اینجا زندانیم باورم نمیشه که واسه همیشه
اینجام .وقتی رفت کمی گذشت عایشه پرید توی اتاق نشینمن همراه من گریه میکرد ودست روی گونه ام
میکشید:
خانوم جان گریه نکن .بخدا اقا خیلی خوبن خانوم جان.هیچی توی مخم نمیرفت چرا از این سورنای نکبت حمایت میکنه؟؟؟حولش دادم کنار وگفتم:
معلومه که میگی خوبه .اره دیگه وقتی یکم روی حقوقت بذاره عالیم میشه مگه نه؟؟؟خانوم جان اینجوری نگین .اقا ماهه بخدا .وقتی بهش مشکل بابامو گفتم قبولم کرد با ایکه هی جاقبولومن نمیکرد واقعا اقا سورنا ماهه حتی توی باغبون به بابام کار داده .تازه اشم اقا که ایجور نبودن
خانوم جان یادومه رُم که بودن همراه سوفیا روزای خوبی داشت.
سوفیا دیگه کیه؟؟؟؟مگر شما نمیدونید؟؟؟چیو؟؟؟ما روم هم خدمتکار اقا بودیم اومدیم ایران من خانواده ام بخاطر در امد زیاد رفتون رُم ولی اوجا بدبختشدیم بعد اقا ما رو استخدام کرد او موقع مَ پونزه سالوم بود اقا وخانوم سوفیا خانوم که همه جوره عاشقی
اقا بود عشق اونا یه عشق خاص بود تا ایکه سوفیا خانوم رو هم از چنگ اقا در اوردن سوفیا خانوم یک
بدکاره شود اقا رو ولش کرد  .اون زن اول اقاس..

207

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

برو بابا واسه یکی بگو که حرفت خریداری هم داشته باشهوحولش دادم ورفتم باال .تمام حرفای عایشه توی ذهنم چرخ میخورد یعنی قبال این سورنا زن
داشته؟؟؟؟اخه به چه حقی منو.
اشک هام شروع به ریختن کرد .عصبی در اتاق رو قفل کردم وهمه جا رو بهم ریختم .هرچی اینه بود رو
شکستم.
اینکه االن هیچ کدوم از عزیزام رو نمیتونم حتی حالشون رو بدونم بدجور عذابم میداد از طرفی هم بیشتر
از قبل حالم از سورنا بهم میخورد .ای کاش بهش بله رو نمیدادم.
ای کاش.
ساعت  2شد.
بی وقفه این چند ساعت در حال گریه بودم عایشه هم پشت در اتاق زار میزد وبه در میکوبید.
عایشه:خانوم جان بخدا منظوری نداشتم .بخدا اقا دوستون داره .خانوم جانم حالدون خوبه؟؟؟
داد زدم:عایشه برو.
تیکه اینه ایی جلوم بدجور برق میزد نه اینجور باز هم نجات پیدا میکنم .رفتم سمت کمد
نه اینجا نیست.
اها توی دراور از قرصایی که دکتر داده هست .یکم اب ریختم توی لیوان ویک مشت قرص که 52- 12
تایی بود ریختم داخل دستم..
همش رو ریختم توی دهنم واب رو خوردم کمی گذشت حس کردم زیر پاهام خالیه.
خوابیدم اروم روی ت-خ-ت لیوان از دستم افتاد حس کردم داره نوک انگشتام یخ میزنه.
------سورنا:
رسیدم توی خونه.
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اخ که چقدر امروز خوش گذشت .با خستگی رفتم دم درب سالن .چقدر اسم عایشه واسم اشناس نکنه
همون خ-و-نواده ایین که توی رُم توی خونه ام خدمتکار بودن؟؟؟؟باید ازش بپرسم
اون دو سالی که با سوفیا ازدواج کرده بودم اون ها هم بودن اره خودشونن.
گفتم چقدر چهره زاهده اشناست.
به محض اینکه حسین بادیگاردم در رو باز کرد صدای جیغ وگریه اومد .رفتم داخل عایشه از پله ها دوید
پایین.
اقا جان .اقا جان خانوم جان.چیشده عایشه؟؟؟درست حرف بزن.پشت سرش هم زاهده دوید وبا گریه گفت:
اقا جان عروستون فک کنوم مرده اقا وهق هق کرد.چی میگید؟؟؟عایشه:اقا جان از صب تاال رفته تو اتاق بیرونوم نمیاد االن هم نیم ساعتیه از تو اتاق هیچ صدایی نمیاد.
چی؟؟؟از توی جیبم کلید اتاق رو در اوردم وکتم رو اونطرف سالن پرت کردم ودویدم از پله ها باال در رو باز
کردم .وای خدا .دویدم پیش ایسان .این روانی چیکار کرد؟؟؟کاش زنگ نمیزدم مادرش .دستاش یخه
.جعبه ایی از دارو هاش روی دراور بود ویکمی از قرص ها هم روی رو ت-خ-تی ریخته شده بود .عایشه
وزاهده مدام جیغ میزدند .ایسان رو توی ا-غ-و-شم گرفتم ودویدم از پله ها پایین
دادزدم:
ارسطو در ماشین رو باز کن.وقتی باز کرد گذاشتمش روی صندلی جلو عایشه دوید سمتم:
-اقا منم میام
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زاهده:تو کوجا دختر جون؟؟؟برو تو خونه مزاحمی اقا جان نشو.
سوار شو عایشه.عایشه سریع سوار شد لباس هاش پوشیده بود همیشه حتی توی روم .تا ته پامو روی گاز گذاشتم وراه
افتادم سمت نزدیکترین بیمارستان .عایشه همش گریه میکرد واز پشت دستش رو جلو اورده بود ودستای
ایسان رو گرفته بود.
زیر لب زمزمه میکرد:
همش تقصیر از ..من بو خانوم جان .من رو ببخش خانوم جان.یاد گریه هایی که برای سوفیای ه-ر-ز-ه کرد افتادم.
عایشه بابای عایشه احمد خان زاهده اون با پستی تمام من رو ترک کرد یاد اشکایی که خودم واسه مرگ
مامان ریختم.
20سال قبل:
رهام دوسالش شده بود بی پدر وبی مادر به مامان من میگفت مامان مدرسه میرفتم.
باز هم یک روز برفی از روزای برفی بیزارم.
توی راه برگشت از مدرسه بودم از همون شکالت ها که رهام دوست داشت رو واسش خریده بودم.
لی لی کنان رفتم داخل عمارت وقتی رسیدم همسایه ها دور زده بودند شکل حلقه ایی رهام ا-غ-و-ش
یکی از همسایه ها که اسمش مریم خانوم بود ایستاده بود مریم خانوم اومد سمتم وگفت:
بریم تو.مامانم کجاس؟؟؟مامان؟؟؟واشکاش شروع به ریختن کردند من این اشکا رو میشناسم.
اینا اشکایی ان که وقتی خاله رفت ریخته شد
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وقتی نازنین رفت شکالت از دستم افتاد.

دویدم سمت جمعیت باز همون بالکن ولی طنابی که از بالکن اویز شده بود ومثل اون به گردن مادر بود
بیشتر عذابم میداد.
سریع دویدم وجسد مادر رو توی ا-غ-و-ش گرفتم .با دستای کوچیکم پوست سردش رو حس کردم.
"خداهیچ کسو بی مادر نکنه حتی توی خواب "
"نه نبینم تو نیستی
نه نمیگره جاتو رو هیشکی.
نه نبنیم تو نیستی
نه.
مادرم حاضرم هرچی دارم بدم ولی وقت برگرده عقب.
یعنی مادر برای دیدن نوه اش فقط وقتشو کرده تلف.
بخشی از اهنگ پویان مختاری به اسم مادر ".
من بی مادر شدم.
7روز بعد.
مریم خانوم:عزیزم تو ورهام میایین خونه ما.
نه خوله ایی من قول دادم مرد باشم من رهام رو خودم بزلگ میکنم من به مامانی قول دادم.مریم:نمیشه که عزیزم باشه وقتی بزرگ شدی ازش مراقبت کن.
نع من عمالت لو خالی نمیذارم.باشه مام میاییم اینجا خوبه؟؟؟-قبول

211

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
7سال بعد.

درست روزی که فاجعه واسه من اتفاق افتاد نمیدونم این سگ صفت همایون چی ازجون من میخواست
قسم خوردم عزرائیلش بشم.
عزرائیل تمام کسایی که جون عزیزام رو گرفتن.
عزرائیل کسایی که عزیزام رو وخودم رو عذاب دادند.
خیلی باورش سخته ولی بخاطر نخبه بودنم تونستم توی سن  41سالگی وارد دانشگاه بشم یک ماه از رفتنم
به دانشگاه میگذشت درست اون روز شوم رهام هم شبیه من بود هوش خیلی خوبی داشت.
از دانشگاه برگشتم.
این  7سال رو خاله مریم با جون ودل ازمون مراقبت کرد.
میخواستم وارد عمارت بشم صدای ماشینی از پشت سرم اومد هانیه وهمایون بودند دلم میخواست
همایون رو نابودش کنم.
هانیه لبخند خبیثی زد.
همایون گفت:
خواهرم من بریزم یا تو؟؟؟هانیه:جفتمون تا بهتر بشه.
همایون.:
نه تو بریز بعدش هم سریع سوار شو.این مکلمات در کسری از ثانیه انجام شد حس کردم صورتم سوخت مایعی رو هانیه به صورتم پاشید حس
کردم دنیا جهنمه با تمام قدرت داد زدم:
خدا..واون بود مرگ سورنا سورنایی که همینجوریشم داغون بود.
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یه ادم زمین خورده رو هیچ وقت خاک روش نمیپاشن.
اونا سریع فرار کردند ولی جمله ایی رو گفتند که من رو مجبور به سکوت کرد:
اگه میخوایی صورت خوشگل رهام جون اسیدی نشه حرفی نمیزنی.ومن توی این  41سال فقط سکوت کردم.
فقط سکوت وسکوت..
..
زمان حال-ایران –تهران
نفس حبس شدم رو بیرون فرستادم وجلوی بیمارستان ترمز کشیدم سریع پریدم پایین وایسان رو
گرفتمش روی دستام خدارو شکر بیمارستان شهاب همیشه نزدیک ترین بیمارستان به منه.
سریع ایسان رو به اورژانس بردند عایشه پشت در مراقب های ویژه ایستاد ومن هم رفتم سراغ شهاب.
طبق روال همیشه که هیچ کس هم حق اعتراض نداشت بدون در زدن وارد شدم.
چیه سورنا جان؟؟؟زود برو به ایسان برس قرص "بیسموتکس با دوز  12- 32 122تایی"خورده.چــــی؟؟؟چند ساعته؟؟؟حدودا یک ربع نیم ساعت.زنده اس؟؟؟میگم برو.چشم چشم.وسریع دوید سمت اورژانس پشت در مراقبت های ویژه عایشه همش میگفت:
-تقصیر من بود .خدایا خانوم جان رو نگهش دار .خدایا من رو بگیر خانوم جان رو نگیر.
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رفتم سمتش وگفتم:
چرا تقصیر تو؟؟؟اون االغ دارو خورده تو چرا؟؟؟اقا جان قول بده عصبانی نشی؟؟؟چیکار کردی عایشه؟؟؟ودندون هام رو روی هم ساییدم

اقا جان بخدا نمیخواسوم بگوم ولی نصفی جریان سوفیا خانوم رو گفتوم براشو.چیکار کردی؟؟؟؟با اوردن اسم سوفیا قلبم از جا کنده شد اون عشقم بود.
اون شریک زندگیم بود.
کسی که من رو.
هیوالی تهران رو پذیرفت.
کسی که من رو با صورتی پر از اسید خواست.
کسی که من رو جوری.
جوری تنها گذاشت که هنوز هم باورم نمیشه.
کسی که شیک ومجلسی بهم گفت نمیخوامت.
کسی که من رو وادار به این کار ها کرد.
کسی که باعث بد شدن سورنا شد.
کسی که باعث ه-ر-ز پریدنم شد
کسی که من رو کشت.
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دستم رو روی قلبم گذاشتم وبه دیوار تکیه زدم عرق سرد روی پیشونیم نشست با دستم پاک کردم وزدم
از بیمارستان بیرون.
-------ایسان:
چشمم رو با تابیدن نوری داخلش باز کردم باز که دکتر؟؟؟
نتونستم؟؟؟دکتر:ایسان چرا خودت رو چرا اینقدر خودت رو اذیت میکنی؟؟؟
دکتر دیگه نمیکشم.دکتر:ببین دخترم همه چیز حل میشه .سورنا باز عاشق میشه .میدونم ولی وقتی تو اینجور کنی همه چیز رو
به تعویق میندازی.
دکتر لدفن من میخوام عاشقم نشه .این همه دختر چرا من؟؟؟؟من ازش بیزارم.اون هم االن همین نظر رو دارهبیخیال دکتر من باز باختم..مثل اینکه باید هرروز تو رو اینجا ببینم نه؟؟؟؟دکتر.هیسسسس ایسان فکر نمیکنی دیگه داره همه چیز شور میشه؟؟؟ولی.دخترم تو باید به زندگی امید داشته باشی .اینجوری هیچ کس ضربه نمیبینه جز خودت اینم بدون سورناواسه اینکه حالت رو بگیره از دستای اضرائیلم شده بیرون میکشتت
متاسفانه میدونم..-خب پس زندگی رو واسه خودت شیرین کن.
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ورفت بیرون کمی که گذشت در باز شد گفتم الاقل اینجا میاد بی لیاقت ولی بر خالف تصورم عایشه بود
که در حال اشک ریختن بود
عایشه:میتونم بیام خانوم جان؟؟؟
تو که اومدی دیگه.
بیا.اومد ودستم رو توی دستاش گرفت وگفت:
میدونید من خواهر ندارم از وقتی شمارو دیدم جسارت نشه ها ولی حس میکنوم خواهرمی- .
راستش امیدوارم من رو ببخشیواسه چی؟؟؟خانوم جان بخدا نمیخواستوم سوفیا خانوم رو بگومواسه اون نبود.پس چی؟؟؟واسه مامانم بود خیلی دلم براش تنگ شدهاخ بمیروم ولی بخدا اقا خوبه اینقدر اذیتشون نکنید وقتی دید توی او حالی سریع ب-غ-لتون کردگذاشت ماشینش وبعد هم همش توی فکر بود
هیچ کیم نه وسورنا مگه عقلم داره بخواد فکریم بکنه؟؟؟اینجور نگید نبینید اقا سنگه یه روز بود که دلش واسه یه پرنده زخمیوم حتی ایسوخت خانوم جان تازهاقا شوما رو دوس داره.
عایشه چرت وپرت نگو ها.-یعنی میگوم میشه دوس دون داشته باشه خانوم جان.
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اونم بخواد من نمیخوام مگه میشه سورنا رو دوست داشت اون یه هیوالس .یه ادم وحشی اسبه اسبنگید خانوم جان اقا اتفاقا انقدر مهربونه حتی حاال هم که سنگ شده دلش میسوزه من مطمئنم.میشه در مورد سورنا حرف نزنی ؟؟؟البته خانوم جان چی بگوم براتون؟؟؟اصلیتت کجاییه؟؟؟اصلیتوم شمالیه خانوم جان.اها چه لباسات قشنگهاره تو ده ما رسمه همیشه لباس محلی بپوشیم خانوم جان.خب از خودت بگو؟؟؟راستش خانوم جان ما چند سال پیش حدود دوزاده سال پیش بود که رفتیم ایتالیا تغریبا با رفتن اقا یکیمیشه.
مگه نمیگی دهتون .ایتالیا واسه چی؟؟؟میگوم خانوم جان راستش اقام میگف که از دوستش زربی شنیده اونجا درامد زیاده خانوم جان ما همرفتیم ایتالیا ولی اوجا به فالکت وبدبختی افتادیم .ولی هیچ گاه گدایی نکردیم یه روز بو واسه جشنواره که
بهترین مهندس سال رو بگن برای دانشگاه رفتیم تمیز کاری که بعد از جشنواره اقا مار رو دید پرسید
ایرانی هسین مام گفتیم هسیم گفت استخدامید برای من .مام رفتیم اوجا اقا خیلی موفق بود ایتالیا همراه
درسش حقوق خیلی باالیی داشت وبرای خودش شرکت زده بود ولی ایشون ظاهرش مثی حاالش نبود یه
جورایی شبیه هیوال بود همه جا سویشرت از ای کاله دارا میپوشید وصورتش رو قایم میکرد نیمی از
صورتشون اسید پاشی بود.
اسید؟؟؟اره خانوم جان اینا رو باید از خوشون بپرسی ما ینی هیچ کس زندگی اقا رو نمیدونه ولی همه میگونخیلی زجر کشیده تا موقعی که خاله مریمش مرد امد ایران وبرگشت باز ایتالیا توی فرودگاه گویا با سوفیا
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خانوم اشنا شد ماهم دیدم که بیست ویک سالگی اقا دوماد شدن .سوفیا خانو خیلی اقا رو خوشبخت کرده
بودن ..دو سالی که گذشت ایشون اقا رو ول کردن راسش اقا هم نگف چرا رفت ماهم التماسش کردیم
نره ولی رفت اقا خیلی دلشکسته بود کم کم او کاله رو کم گذاشت سرش تا یک ماه بعد رفتن سوفیا خیلی
افسرده شد ومارو گفت برین پی کار خودتون.
شما رو بیرون کرد باز اومدید سراغش؟؟؟سراغ یه ادم پست؟؟؟خانوم جان شوما که نمیدونید خرج تحصیل منو میداد اقا واسه بابا همه کار کرد خو او موقع حالش بد بودنیاز به تنهایی داشت مام برگشتیم ایران رفتیم وبرای شخصی به اسم اقا همایون کار کردیم اقا همایون
خیلی بد اخالق بود به من هم چشم نظر داشت واس همین اومدیم بیرون چند سالی اواره شدیم تا شنیدیم
اقا باز مستخدم میخوان از روزنامه شنیدیم زنگ زدیم اقا رهام
رهام رو هم میشناسین؟؟؟اون که صد بله رهام یه پارچه اقاس .یه مرد مهربونه ودوس داشتنیه یه قدیسه اس خانوم جان اقا همجونش واسه رهام واقا حسام میره
که اینطور.هیچی از طریق اقا رهام اومدیم اینجا واالن هم در خدمتونم خانوم جان..خب خوبه دیگه چی؟؟؟چی وچی خانوم جان؟؟؟ازدواج نکردی؟؟؟وا مگه پول داشتوم خانوم جان ماباید جهاز بدیم خانوم جان نمیشد کهآخی .کسی رو هم دوس داری؟؟؟راسش یکی از پِسِرا دهمون منو ایخواد خانوم جان-تو چی؟؟؟وچشمکی زدم.
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من؟؟؟وای چقدر سرخ وسفید شد.
-راستش خانوم جان یه ذره ته دلوم ایخوامش.

وای نازی چه باحال یهو یاد بدبختی خودم افتادم وگفتم:
اون اسب رفت؟؟؟حتی وا نستاد حالم رو بپرسه نه؟؟؟؟نه خانوم جان اقا وقتی من گفتوم که شاید تقیر اِز منه رفت خانوم جانچی گفتی؟؟؟اما خیلی پسته نکبت.نگید خانوم جان.سوفیا کی بود؟؟؟؟یکدفعه در باز شد وسورنا اومد داخل عایشه حول شد وگفت:
اقا آمدید؟؟؟سورنا:میشه بری بیرون عایشه؟؟؟
عایشه:ها؟؟؟البته البته.
وسریع رفت دست به س-ی-نه نشستم.
خیلی خری ایسان واسه خاطر سوفیا خودت رو کشتی؟؟؟االغ نکبت .من وقتمو واسه چیزا بیخود هدر نمیدم میمون .بذار من برمهههه تهدیده یا خواهش؟؟؟تهدیــــــــد.اخی نازی یک موقع سردیت نکنه؟؟؟وبه سمتم خیز برداشت وگفت:
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انقدر تو زندگیم سرک نکش .تو رو مثل یک حیون انداختم تو قفس ولی اخرش میخوایی کار خودت روبکنی؟؟؟یک بار دیگه هم خودکشی کردی من میدونم وتو اصال یه چیزی قبلش بگو خ-و-نت رو خودم
میریزم اینجوری تالفی همه این بداخالقیات هم در میاد.
با جسارت سرم رو بلند کردم وگفتم:
دلم میخواد هرکاری میکنم .هیچ غلطی نمیتونی بکنی.ایسان مثل دفعه ها قبل پشیمون میشی ها.هههه برو بذار باد بیاد چلغوز فوقش باز بهم دست میزنی نه توی روز عادیش نمیزنی؟؟؟یا فوقش اینقدرمیزنیم که بمیرم .دیگه نمیترسم .تویی دیگه زورت رو از نر بودنت نشون میدی واز دست بزنت..
رگ های پیشونیش کامال برجسته شد صورتش کامال قرمز شد حرم نفس هاش که عصبی بود به صورتم
میخورد دستش رو اورد بزنه توی صورتم ولی مشت کرد.
احمق.
گاگول.
رفت سمت پنجره.
چقدر امشب هوا باز سرد بود فکر کنم باز برفی بشه هوا سیگارش رو از جیبش در اورد وشروع به کشیدن
کرد.
حدود  1نخ کشیده بود که داد زدم:
هههههوووویییی مرتیکه منم ادممم اون بی صاحابو خاموش کن..حرف زیادی نزن ایسان.از ت-خ-ت رفتم پایین با جسارت شونه اش رو کشیدم وگفتم:
-هووووویییییی مگه باتو نیستم؟؟؟؟
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لبخند تلخی زد ..یه جورم شد ولی تمام جسارتم رو به کار بردم وباشدت سیگار رو از دستش کشیدم
بیرون وانداختم زمین وبا دمپایی که پام بود گذاشتم روش توی چشمام نگاه کرد .وای این چه
مرگشه؟؟؟؟پس چرا دیگه کل نمیپرونه؟؟؟؟
نکبت.
اسب.
ههایی گفت وپاکت سیگار رو از جیبش در اورد تکونش داد ویک نخ از توش اومد بیرون گذاشت روی لبش
وخواست فندک بزنه که از لبش بیرون کشیدم واون بسته رو هم با خشم کشیدم بیرون وگفتم:
من سالمتیم رو دوس دارم میخوایی خودتو خفه کنی برو یه جهنم دیگه انقدر بکش که ریه هات سوراخسوراخ بشه.
ایسان شوخی میکنی؟؟؟؟خخخخ .دم از سالمتی میزنی؟؟؟خب االغ تو که یک ساعت پیش خودت رو ازقرص خفه کرده بودی ..هههه یعنی خواستی یه چیزی بگی ها .خودت که کارات اشتباهه پیدا
نیست؟؟؟بعدشم فکر نکن با این کارات خودشیرینی میکنی منم دلم واست میسوزه از این خبرا نیست
..افتاد؟؟؟؟مریضم وحال ندارم هم نداریم .همین امشب میریم خونه وظایفت رو به عنوان یک زن انجام
میدی وخانوم خوبی واسه شوهرت میشی وفردا هم میریم مهمونی نطق زیاد بریزی زبونت رو از حلقومت
میکشم بیرون .وبا نفرت توی چشمام نگاه کرد وپاکت سیگار رو با خشم از دستم کشید .واقعا یکه خوردم
انتظار چنین عکس العملی رو اصال نداشتم.
چقدر خشن.
اوهوع.
باژست خودش رفت سمت در داد زدم:
هووووویییییی یارو .شوور به عنوان محترم شوووری که با اسب هیچ فرقی نداره.برگشت نگاه نکرد وخواست بره که دادزدم:
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-هووووووییییییی کری؟؟؟

مثل اینکه کوری؟؟؟واق واقت رو بکن میخوام برم.خیلی اسبی.واقعا از طرز برخوردش حرفم یادم رفت خنده شیطانی کرد وراه افتاد که بره بگرد تا بگردیم سورنا خان
من حالت رو نگیرم دختر بابام نیستم
--------سورنا:
هیچ از کار هاش خوشم نمیاد وقتی یاد سوفیا می افتم اشتیاقم واسه عذاب دادنش بیشتر میشه.
همه اشون مثل همن.
همشون دست اخر خ-ی-ا-نت میکنن.
همشون یک کثافت ان رفتم داخل مطب شهاب شهاب ایستاد وگفت:
چیزی شده؟؟؟برگه مرخصیش رو بنویس.ولی.ولی نداره همین حاال.اخه سورنا جان هرچیزی.شهاب زود مینویسی تا بیمارستان رو روسر همه خراب نکردم.باشه چرا عصبی میشی؟؟؟بنویس.-عواقبش؟؟؟
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پای زبون دراز خودش.سو.-شهاب.

سریع نوشت ورفتم سمت اتاق ایسان پرستار در حال تعویض سروم بود با تندی گفتم:
چکار میکنید خانوم؟؟؟؟پرستار:اقا باید...
مرخص شد گمشو از اتاق بیرون ببینم.ایسان با حالت متعجب نگام میکرد.
به حد کافی امروز روی نروم رفته بود.
دلم میخواست سر به تنش نباشه.
دادزدم:
بپوش لباست رو.توی خودش جمع شد ولی با جسارت نشست وراحت گفت:
نمیخوام.تو غلط میکنی..غلط رو تو میکنی اسب بد قواره.ایسان میزنمت ها.بزن.دستم رو بردم باال وفرود اوردم توی صورتش صورتش رو گرفت توی چشمام تیز نگاه کرد وغر غر کنان
رفت سمت کمد ولباس هاش رو پوشید.
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نکبت چلغوز من رو میزنه نابودت میکنم.چی بلغور میکنی؟؟؟فوضول رو بردن جهنم گفت هیزمش تره.البد اون فوضولم تو بودی؟؟؟تا چشاد درآد.فعال که چشم ها تو در اومده.میمون هرچی زشت تر عداش بیشتر.اها منظور خودت بودی دیگه؟؟؟فعال یه میمون اینجا بیشتر نیست.اونم تویی ایسانی.ایسانی عمه اته.نظر لطفته.وقهقه ایی زد از حرص نزدیک بود سکته کنم.

به چه حقی اسمم رو کوچیک کرد؟؟؟؟نابودت میکنم .باهم رفتیم بیرون به خاطر شستشو معده کمی حالم
برزخی بود.
ولی وقتی هوای ازاد توی مشامم خورد خوب شدم همراه عایشه رفتیم وسوار ماشین شدیم
عایشه:اقا عصبیه؟؟؟
به جهنمیهو دیدیم داره میاد سکوت کردیم نشست جدی پشت فرمون ورفت سمت خونه .بدون اینکه شام بخورم
رفتم اتاق خواب.
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اون شکمو هم بعد از تعویض لباس رفت پایین .توی این فاصله لباس هام رو عوض کردم.
اتاق مرتب شده بود دست زاهده خانوم درد نکنه .خوابیدم روی ت-خ-ت وکتاب رمانی رو که از توی
کتابخونه سورنا کش رفتم رو دستم گرفتم  82صفحه نخ-و-نده بودم که یکدفعه در باز شد .باز سرم رو
کردم توی کتاب.
اومد نزدیک صدای قدم هاش رو حس کردم .شیک ومجلسی کتابم رو بست وگذاشت روی دراور
.ایستادم وگفتم:
مگه نمیفهمی؟؟؟داشتم مطالعه میکردم .بیشعور .ودستم رو بردم سمت کتاب که کتاب رو برداشتوپرت کرد گوشه اتاق وگفت:
شوهرت از کتاب مهم تره نه؟؟؟نه گمشو کنار.اگه نرم؟؟؟زنی کن یکبار در حق شوهرت دیگه .تو که واسه اسایش من مهریه ام نخواستی.خفه شو.یکدفعه کمرم رو توی دستاش گرفت وسرش رو اورد نزدیک.
حیون ولم کن هیچ حالیته دوروز پیش سقط جنین داشتم؟؟؟شونه باال انداخت وگفت:
به من چه؟؟؟؟از تعجب نزدیک بود شاخ در بیارم .با این حال میخواست با من باشه؟؟؟عه روانی همه چیزش مثل
وحشیاس.
اون یه حیونه.
خداخفت کنه.
حتی دیگه نای نفس کشیدن هم ندارم .صبح با تکون های شدید بیدار شدم..
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پاشو ببینم .پاشو من ناز کش نیستما .پاشو ساعت  8عصره تا این موقع خوابیدی عزاتو بگیری؟؟؟بی جون چشم باز کردم سورنا که معلوم بود تیپش واسه شرکت رفتن زده شده وبرگشته باالی سرم
ایستاده بود دستش رو پس زدم وگفتم:
عه ولم کن میخوام بخوابم.ناگهان حس کردم یکی پام رو کشید وگرومپ از ت-خ-ت افتادم پایین.
نگاش کن تنه لش رو ح-م-ام هم نرفته ایسان روز به روز داری حال بهم زن تر میشیحال بهم زن منم یاتو روانی؟؟؟اسب.معلومه دیگه تو اونم با این ریخت وقیافه.نکبت انگار خودش خیلی خوشگله.هرچی باشم از تو بهترم .پاشو کثافت ببینم تا یک ساعت دیگه تمام کارات رو نکرده باشی نابودتمیکنم.
ورفت بیرون شونه باال انداختم وبی حس رفتم سمت ح-م-ا-م اومدم بیرون.
بهتره تنوع بدم باالخره قبالها تا اینکه چند نوع ارایش مو وصورت نمیکردم بیرون نمیرفتم.
موهام رو باسش.ار صاف کردم وباال بستم واسه شب مهمونی چی بپوشم؟؟؟
اهان کت وشلوار خردلی رنگم رو انتخاب کردم پوشیدم وپالتو خردلیم رو هم روش پوشیدم وارایش
مفصلی کردم وشالم رو روی سرم انداختم ورفتم پایین .به محض برداشتن اخرین پله عایشه گفت:
به به عروسی شدید واسه خودتون برم واستون اسپند دود کنم ماشاهلل خانوم جان شما خیلی خوشگلید.ممنون ممنون.واز خوشی روی ابرا بودم هر وقت یکی از زیباییم حرف میزد خر کیف میشدم .کمی گذشت اسپند اورد
ودور سرم تاب داد زاهده خانوم هم کلی قربون صدقه ام رفت.
-----------
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سورنا:

وقتی دیدم با اون حال هنوز خوابه خیلی حالم ازش بهم خورد .اینکه قبال همه از تمیزیش حرف میزدن
توی دانشگاه.
عه عه به هپلی گفته زکی.
توی حس خودم بودم وخودم رو با تبلتم مشغول کرده بودم که صدای تق تق پاشنه کفش اومد یاد صدای
همیشگی افتادم صدایی که واسه من انرژی بود صدای راه رفتن های سوفیا.
سرم رو باال اوردم.
اروم اروم از پایین تا باال انالیز کردم.
نه بابا چه عجب یکم به خودش رسید.
خوبه.
خوبه همینجور پیش بره رام میشی.
اخ چقدر ناشیانه با کفش پاشنه دار راه میره.
همه اون کسایی که باهام بودن از  45سانت به پایین رضایت نمیدادن .این با  7سانتی داره لنگ میزنه.
خنده ام رو قورت دادم
گفت:اگه نگا تموم شد بریم.
هههه اگه واسه خودت این فکرا رو نکنی که افسرده میشی بیچاره.بیچاره توییی  7.جات میسوزه نه؟؟؟؟فعال که بو از طرف تو میاد.وایستادم وکلید رو توی دستم چرخی دادم همراهش رفتم وسوار ماشین شد ورفتیم .توی ماشین که
رسیدیم کفشاش رو در اورد
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-عه عه خیلی بی نزاکتی ایسان.

گمشو چلغوز پام درد گرفت نزاکت تو سرت بخوره.دیگه هیچ مکالمه ایی بینمون رد وبدل نشد تا رسیدن به خونه خاله وقتی رسیدیم قبل از پیاده شدن
شکمش قور قور کرد خنده ام رو کامال قورت دادم بیچاره از دیروز تاحاال اب هم نخورده .به درک
زیر لب غر غر کرد ویکی زد توی شکمش وگفت:
بی حیا ابرو واسم نذاشتی.خودم رو به بیخیالی زدم ورفتیم داخل عمارت کمی شلوغ پلوغ بود مهمون هاشون از صبح اومده بودند
خاله اومد سمتمون واستقبال گرمی باهامون کرد یکی یکی ایسان رو باهمه اشنا کردم جو خیلی خشک بود
.یعنی همه جور سنی قاطی بود هیچ کس حرف کس دیگه رو نمیفهمید ساعت  6شد حسام ایستاد وگفت:
جوونا بیایین با هم بریم زیر شیرونیهمه موافقت کردند وراه افتادیم سمت زیر شیرونی همش حواسم به رهام بود وایسان رهام همش روی
هما کلیک کرده بود وتابلو نگاهش میکرد ایسان هم پسر عمه حسام بدجور بهش نخ وطناب میداد نکبت
خوبه میدونه من شوهرشم .همه نشستیم دور همدیگه.
حسام:خب چه خِبر بچا؟؟؟
گالره دختر خاله حسام:هیچی حسام جون
امیر پسر عمو حسام شوهر گالره:بچه ها بیایین یه بازی بکنیم.
افروز دختر عمه حسام:چه بازی؟؟؟
امیر:شجاعت حقیقت .پایه ایید؟؟؟
همه موافقت خودشون رو اعالم کردند
پسرا یک طرف دخترا طرف دیگه.
حسام بطری اب معدنی به دست وارد سالن شد واومد نزدیک شومینه وپرتش کرد توی دل من ودف رو
از دیوار برداشت واول یک قر داد وهمه دست زدن.
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حسام:قبلش میخوام یه شعر یاد ابجی ایسان بدم پایه ایی؟؟؟
ایسان:البته
حسام:خب بعدی من تکرار میکونی ملتفت شد؟؟؟
ایسان:بله.
حسام شروع به دف زدن کرد من فهمیدم که میخواد یکم ایسان رو شاد کنه:
دمی پلی خواجو.ایسان:دمی پل خواجو.
حسام:نه ..دمی پلی خواجو.
ایسان قه خنده ایی زد وگفت:دمی پلی خواجو.
حسام:یارو وایسادس.
ایسان:یارو چی چی؟؟؟
جمع منفجر شد.
حسام:وایسادس وای ساد اس.
ایسان از خنده قرمز شده بود گفت:
یارو وایسادسحسام:از بسکی جنبیدس.
ایسان:از بکسی جنقیدس.
باز جمع رفت روی هوا.
ایسان با اعتراض:خب چکار کنم مگه مامانم یا بابام اصفهونی بوده؟؟؟
حسام:باش باش زن دادا باقیه اش تو بگو همونا.
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ایسان:ازبسکی جنبیدس .اها شد.

حسام:آ پاریک ااهلل .باقیه اش .شیکمش ورقلومبیدس.
ایسان:این یکیو که اصال نمیتونم بگم.
حسام:نه بوگو بوگو دیگه اَی بوگو حالش به همینس.
ایسان:شیکمش ور جلومبیقس.
حسام:ایسان کلمه جدیدی خلق میکنی؟؟؟خخخخخخ
ایسان:حسام.
حسام:تسلیم .تسلیم یه دور خودم میخ-و-نم خب گوش کن.
دمی پلی خواجو.
یارو وایسادس
ازبسکی جنبیدس
شیکمش ورقلمبیدس.
حاال همه باهم
همه شروع به دست زدن کردند وهمراه حسام خوندند فقط من ورهام وشهاب وایسان وزن شهاب وبچه
اش تهرانی بودیم.
بعد از تموم شدن نشست بطری چرخ داده شد رو به من وحسام.
حسام:خب دادا شجاعت یا حقیقت؟؟؟
موندم توش هروقت با حسام این بازی رو میکردم حسام بدترین چیز ها رو میخواست.
با ترس گفتم:حقیقت
حسام:خب سوال بوپرسم ازد؟؟؟
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سرم رو تکون دادم کمی فکر کرد وگفت:
میدونی که اگه دروغ بگی جر زنی میشه؟؟؟اوهوم.-پس بگو ببینم ایسان رو چقدر دوس داری؟؟؟

ایسان رنگش پرید وای االن من حقیقت رو بگم که فاجعه میشه نگم هم ایسان واسه خودش فکرایی
میکنه.
توی رسم ما رومی ها بود وقتی بخوایم دروغ بگیم دستمون رو پشت به نشونه ضربدر کنیم که این دروغ
خیلی ادامه پیدا نکنه.
دستم رو دور از چشم همه ضربدر کردم وسرم رو باال اوردم وگفتم:
خیلی.همه دست زدن خداروشکر دروغی هم نگفتم این خیلی میتونه خیلی چیزا باشه .ایسان ساده لوح با
چشمای گرد توی چشمام نگاه کرد .باز بطری چرخ داده شد بین شهاب وحسام افتاد.
حسام:به به اق شهاب بوگو بیبینم چی چی؟؟؟
شهاب:شجاعت.
حسام:خب وخ میسی میری تو جمع کفشی باباما در میای پاشا میاری باال جورابشا در میاری کف پاشا ل-
ی-س میزنی.
خخخخخخ خیلیم اسون تازه به بابامم هیچی نیمیگوی؟؟
شهاب رسما لبو شده بود..
------ایسان:
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بعد از کلی حرف که جر زنی میشه شهاب که ادم پایه اییه رفت که بره اون کار رو انجام بده همه که 82
نفری بودیم همراهش رفتیم جمع بدجور بود .عمو مهدی که در حال خنده بود وپاشو روی پاش انداخته
بود متوجه شهاب شد
شهاب رفت سمتش همه سکوت کرده بودن اخ خدا بمیری حسام .من که از خنده قرمز شده بودم .زانو زد
جلوی عمو مهدی
عمو مهدی خشکش زد .توی چشم عمو مهدی نگاه کرد وسرش رو زیر انداخت یکدفعه وقتی پای عمو
مهدی رو گرفت عمو مهدی جیغی زد که همه از تعجب چشمامون زد بیرون نگو ترسیده بود .پای عمو رو
اورد باال .همه سکوت کرده بودند کفش های ورنی وخوش دوخت عمو رو در اورد.
با ناباوری جورابش سوراخ بود حسام که اصال نگم در حال ترکیدن بود سورنا که مثل میرغضب بود دست
کمی از حسام نداشت.
عمو خندید همه جمع رفت روی هوا.
عمو:خب شهاب جون یهو سوراخ شد خیلی بدجنسی میخواسی مچم رو بگیری؟؟؟؟خخخخخخ
شهاب :نه بخدا.
اون قسمت که جوراب عمو مهدی رو در اورد حسابی دیدنی بود بزرگترا توش مونده بودن .یه نگاه
منزوی به ما ویک نگاه تشر امیز به حسام کرد وبا چندشی تمام زبونش رو اورد بیرون وخواست نزدیک
پای عمو کنه که عمو مهدی ایستاد ودادزد:
خانوم تو چایا چی چی ریختِی؟؟؟فک کونم اینا مستا پاتیل شدن .خخخخخخهمه جمع روی هوا بود حسام شروع به دست زدن کرد وگفت:
باریک اهلل شهاب جان .باریک اهلل.عمو مهدی با تعجب گفت:
این اتیشا از زیر سری تو بلند میشد حسام؟؟؟؟زن بده اون ترکه را تا اینا سیاش کونم این چه کاریس بامهمون میکونی؟؟؟
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حسام:بابا بخدا بازیس.
عمو:بازی چی چی؟؟؟
امیر:عمو جون بازی شجاعت حقیقتس.
عمو:هان بیین باهم بازی کونیم.
رهام:اخه عمو

عمو:مگه ما چمونه؟؟؟؟مام میخیم بازی کونیم وروبه محمد داداشش گفت:نه دادا؟؟؟
محمد:بله دادا.
جمعا نشستیم جلوی شومینه توی سالن نشینمن  35نفری میشدیم اینبار پخشی شده بود.
حسام بطری رو چرخ داد رو به حسام وباباش شد.
عمو:خب بچه شجاعت یا حقیقت؟؟؟
حسام با ترس:حقیقت بابا
عمو:خب بگو ببینم توله سگ چندبار تاال اب شنگولی خوردی؟؟؟
حسام:بابا زشتس جلو جمع؟؟؟
ولبش رو گاز گرفت.
عمو:بگو راسشا بوگو؟؟؟؟
حسام:زیـــــــــــــاد.
عمو:ای توله سگ به خودم رفتی خخخخخخخخ
جمع رفت روی هوا اول خیلی جذبه گرفته بود.
باز بطری رو حسام چرخ داد اینبار رو به من ودختر عموی حسام مهسا افتاد از اول جشن در حال غورت
دادن سورنا بود.
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مهسا:خب بوگو شجاعت یا حقیقت؟؟؟
از تجربه ایی که کسب کردم حقیقت بهتره.
حقیقتمهسا:خب بوگو بینم چجور دل این سورنا خان رو بردین؟؟؟
راستش .استاد دانشگاهم بود کم کم عاشقم شد.مهسا تای ابروش باال پرید وچیزی زیر لب گفت حسام بطری رو چرخ داد رو به خاله وسورنا افتاد:
خاله:خب شجاعت پسرم یا حقیقت؟؟؟
سورنا با خیال راحت گفت:
شجاعت.خاله:پس پاشو زنت رو ب-ب-وسش
سورنا چشماش از حدقه نزدیک بود بیرون بزنه مهسا گفت:
من برم وبیام.خاله:پاشو پسرم.
سورنا:اخه خاله این کارا درست نیست اینجا بچه نشسته
امیر:بابا ما که هممون باال هجدهیم یه ماچه دیگه.
سورنا:حاال نمیشه ؟؟؟
خاله:اوووووف نخیر.
سورنا ایستاد.
هان اخیش جیگرم حال اومد.
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دستش رو سمتم دراز کرد دستش رو گرفتم ایستادم .دستاش رو دور کمرم حلقه کرد کمی معذب شد
من رو اورد باال از ترس چسبیدم بهش یک دور چرخ-و-ندم از ترس سرم رو روی شونه اش گذاشتم
قلبم وحشتناک میزد همه دست وجیغ زدند.
اروم دستاش رو گذاشت زیر چونه ام سرش رو نزدیک اورد اروم وکوتاه منو... .
همه باز دست زدند .نشستم پیش مهتا دختر عمه حسام:
مهتا:عاشقته ها.
فقط لبخند ژکونده ایی تحویلش دادم هیچ کیم نه وسورنا .حسام باز بطری روچرخ داد .اینبار روی حسام
وامیر افتاد:
امیر:خب بگو شجاعت یا حقیقت؟؟؟
حسام:شجاعت.
امیر:خب وخی وایسا
ایستاد.
امیر:با پشتت محکم خودت رو پرت کن زمین.
حسام:خاک برسر بیشعورت میخَی اجاق کورم کنی؟؟؟
امیر:با پشت میخَی بیاییا
حسام همون کار رو کرد ولی بعدش قیافه اش مچاله شد .باز بطری رو تاب داد روی حسام وومهرشاد
پسری که از اول تاحال روم کلیک کرده بود افتاد.
حسام:خب مهرشادی شجاعت یا حقیقت.؟؟؟
مهرشاد:شجاعت
اوهوع نخوری زمین چه قیافه اییم میگیره.
حسام:خب میدونی کا برف اومدس
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مهرشاد:خب.

حسام:شیک ومجلسی ل-خ-ت میشی فقط ش-و-ر-ت پاد باشد میری میخوابی رو برفا ده دور غلط میزنی
.
مهرشاد:چی؟؟؟
حسام:در بری به زور ل-خ-تت میکونیم میندازیمت رو برفا.
مهرشاد کمی توی هم رفت ولی ایستاد لباس هاش رو در اورد خداییش هیکل خوبی داشت کسی زیاد
نگاش نمیکرد فقط من بودم نگاهم رفت سمت سورنا تیز وخشن بهم چشم دوخت اشهدم رو خ-و-ندم
..رفت سمت بیرون همه رفتیم بیچاره پوستش قرمز شده بود .خوابید توی برف فکر کردم ملیکا پیشمه
گفتم:
اخی بیچاره گناه داره که.یهو یکی دستم رو کشید وکمی از جمع که با خنده روی هوا بود دور کرد وقتی نگاش کردم چشمم توی
چشمای سورنا افتاد:
دختره" "..حاال نوبت مهرشاده؟؟؟؟چی میگی؟؟؟اخی گناه داره نه؟؟؟سورنا .بس کن.تو بس کن اخه تاکی میخوایی ادامه بدی؟؟؟خسته نمیشی؟؟؟سورنا.ایسان چقدر حال بهم زنی.بسه سورنا بسه سرم درد گرفت.دستم رو توی دستاش گرفت ومحکم فشار داد وگفت:
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-ایشاهلل که بمیری ".ه "..

دستم رو خواستم بکشم بیرون ولی نمیشد رسما استخ-و-ن هام در حال پودر شدن بود .صدای حسام
باعث شد ولم کنه.
چه خبره اونجا بچه ها؟؟؟وقتی برگشتم دیدم که ایستاده وداره به ما نگاه میکنه وکسی هم نیست
بقیه کجان حسام ؟؟؟؟رفتن داخل ابجی ایسان شما نبودید اومدم ببینم کجایید .بریم داخل؟؟؟سورنا:توبرو حسام جان ما میاییم.
حسام:باشه دادا فقط دیر نکنید که میخوایم میز رو بچینیم.
سورنا:باشه.
وقتی حسام دور شد باز دستم رو فشرد.
ببین ایسان خانوم کسی که میاد پیش من فقط باید مال من باشه میفهمی؟؟؟نه تنها تو بلکه بقیه هم بودنهمین کار رو میکردم پس جو نگیرتت "هر...ه "
"-ه....ه"تویی روانی ولم کن.
نمیخوام.ومن رو سمت خودش کشید چون زمین هابرفی ولیز بود سکندری خوردم وهمراه سورنا پهن زمین شدم
سورنا افتاد زیر ومن هم روش افتادم گفتم االنه که همه استخ-و-نام خورد شده باشه ولی خداروشکر
سورنا بود اون سگ که چیزیش نمیشه هفت تا جون داره فقط منم که بی جونم به علت زیاد بودن برف
توی برف ها فرو رفته بودیم برف ها روی موهام ریخت.
سرم رو اوردم باال چشمم توی چشمای سورنا گره خورد از چشماش خیلی میترسم حس عجیبی داره .سرم
رو باز گذاشتم روی س-ی-ن-ه اش.
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دستش رو اروم گذاشت زیر چونه ام وسرم رو اورد باال.
دستشو کشید روی موهام که برفی شده بود وای این چه مرگشه این وسط؟؟؟؟
سرم رو باال اوردم وتا خواستم اعتراضی کنم داغ شدم.
عقده ایی.
ولی از حق نگذریم توی برف خیلی بهم چسبید یکم داغم کرد.
روانی.
ولم کن نکبت.یکدفعه جاخوردم.
من رو تاب داد وجامون رو عوض کرد حالم داشت بد میشد زدم تو شکمش زیاد تعادل نداشت وراحت
کنار افتاد
منم پا به فرار گذاشتم .رفتم داخل وبدونه اینکه کسی متوجه بشه کیفم رو برداشتم ورفتم داخل دستشویی
.
چون رژم قرمز بود واالن رنگش رفته بود همه میفهمیدن اگه برم داخل.
یه نگاه توی اینه به خودم کردم رنگم مثل گچ شده بود.
چرا رنگم پریده؟؟؟خب کمی جاخوردم اون هم وسط اون همه داد وفریادی که راه انداخته بود ..کمی اب
به صورتم زدم.
نه خنک نمیشم .یک بار دیگه اب زدم به صورتم .حس کردم دارم اتیش میگیرم.با نفرت دستم رو خیس
کردم وکشیدم روی دهنم .اینقدر کشیدم که پوست ل-ب-م رفت عصبی شده بودم.
چی میشد من هم مثل همه دخترا با عشقم ازدواج میکردم؟؟؟
چی میشد این اجبار نبود؟؟؟
چی میشد این قفس نبود؟؟؟
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چی میشد عشق رنگ خوشی بهم نشون میداد.

تا اومدم به ارمین اعتماد کنم وبخوام حس کنم بودن باهاش رو عمو همه چیو خراب کرد حاال دیگه اگه
عمرا بتونم حتی ارمین رو ببینم.
اما االن در بند این سورنای بی لیاقتم رژم رو چند بار روی لبم کشیدم اها عالیه .رنگ قرمزش بد توی ذوق
بود کمی با دستمال پاکش کردم ولی هنوز برجسته بود بیخیال .رفتم بیرون همه سر میز شام بودند .کنار
دست سورنا فقط یکجا واسم مونده بود وروبروم درست مهرشاد بود نشستم.
نگاهش روم زوم شد اشکال نداره همش این سورنا با اعصاب من بازی کنه؟؟؟
نگاه به سورنا کردم با خشم واسم خط ونشون میکشید وبه ل-ب هام نگاه میکرد.
بی توجه بهش به مهرشاد نگاه کردم سعی کردم نگاهم رو حالت سگ دار کنم وبهش بدوزم.
یه تای ابروش پرید باال ولبخند کمی زد زیر چشمی به سورنا نگاه کردم در حالت انفجار بود اخیش
جیگرم خنک شد.
مرغ ها طرف مهرشاد بود کمی صدام رو صاف ونازک کردم وگفتم:
اقا مهرشاد میشه اون دیس رو بدید؟؟؟مهرشاد:البته.
وبالبخند دیس رو طرفم گرفت
یکدفعه دیدم پای سورنا از زیر میز محکم بهم خورد
طرفش نگاه کردم ولبخندی زدم.
بیشتر عصبی شد.
دیس رو گرفتم وگفتم:
خیلی ممنونممهرشاد:قابلی نداشت.
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وتا اخر شام یک تکه میخورد ویک دقیقه به من چشم میدوخت البته فقط من وسورنا متوجه شدیم .سورنا
کمی که خورد ایستاد وگفت:
ممنونم خاله جان دستتون درد نکنه.خاله:اوا تو که چیزی تخوردی پسرکم.
ممنونم خاله اشتهایی نمونده واسموباخشم به من نگاه کرد خاله گفت:
میمونه پسرم میمونه .خخخخسورنا با لبخند جوابش رو داد ورفت وقتی شامم تموم شد کمک خانوم ها مشغول جمع کردن میز شدم
.فقط من تنها توی سالن غذا خوری بود دیدم مهرشاد داره سمتم میاد لبخندی زدم اومد وپیشم ایستاد
وگفت:
خب چه خبر ایسان خانوم؟؟؟ممنونم سالمتیچند وقته با سورنا ازدواج کردی؟؟؟حدودا  82-42روزی میشه .چطور؟؟؟همینجوری حیف شدچرا؟؟؟کاش قبلش با من اشنا میشدی.سرم رو باال اوردم وتوی چشمای مشکیش چشم دوختم مشکی مخملی بود چه خوشرنگ هه یکدفعه
متوجه سورنا شدم سورنا باخشم زد روی شونه مهرشاد وگفت:
اونوفت که چی شه؟؟؟؟مهرشاد حول کرد وگفت:
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منظوری نداشتم سورنا جان..که منظوری نداشتی؟؟؟با خشم گفتم:
-سورنا این رفتارا یعنی چی؟؟؟؟

سورنا دستش رو مشت کرد مهرشاد از پیش ما رفت سورنا با خشم بهم چشم دوخت وگفت:
چه زبونی در اوردی؟؟؟میرسیم خونه مگه نه؟؟؟هیچ غلطی نمیتونی بکنی.که تو بری پی "ه...گی"؟؟؟"ه...ز" بپری؟؟؟هر کاری که دلم بخواد میکنم .به تو هیچ مربوط نیست.از خشم صورتش برافروخته شد ادامه دادم:
خیلی میسوزی نه؟؟؟؟یک بار شد ادم باشی؟؟؟؟منم میرم با کسی که نازم رو بخره .حاالم بکش کنار ههمیخوام برم پی "ه.....گیم" .
عصبی غرید:ایسان.
من هم غزیدم:ایسان ودرد .بکش کنار.
کمی حولش دادم ورد شدم همون وقت حسام وارد سالن شد وگفت:
سورنا داخله؟؟؟اوهوم.برو سالن ماهم میاییم قرار مهرشاد بخونه واسمون.جدا؟؟؟-اره
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عالیه.

دهنی ازت س-ر-و-ی-س کنم سورنا خان .رفتم سرویس بهداشتی کمی رژم رو پررنگ کردم وموهام
رو کمی ریختم توی صورتم ودم اسبیم رو محکم کردم ورفتم بیرون نشسته بودیم همه جلوی شومینه.
مهرشاد گیتار دستش بود کمی گذشت سورنا اومد نشست پیشم.
از صورتش معلوم بود عصبیه..
-----سورنا:
اعصابم رو داغون کرد.
نابودت میکنم ایسان به خاک سیاه مینشونمت دارم برات ایسان خانوم.
ناگهان حسام اومد وگفت:
=چته داداش؟؟؟
هیچی.هیچی؟؟؟چرا انقدر اشفته ایی؟؟؟من؟؟؟پ ن پ من؟؟؟حسام بیخیال.یعنی چی بیخیال باز با ایسان بحثتون شد؟؟؟نمیدونم داره به این مهرشاد نخ میده اعصابم بهم ریخته.ناگهان چهره اش یه جوری شد وزد به بازوم وگفت:
-عاشق شدی؟؟؟
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من؟؟؟؟روانی شدی حسام؟؟؟اون هم عاشق این ".ه...ه"؟؟عه مردشورت رو ببرن نمیشه یه بار اسم این دختر رو درست بگی؟؟؟عاشق شدی دیگه این چرتوپرت ها چیه میگی؟؟؟به جا اینکه بهش گیر بدی دلش رو ببر پسر خوب.
برو باباوعصبی حولش دادم ورفتم بیرون.
چی میگه؟؟؟
عاشق شدم؟؟؟
ههه عمرا هیچکیم نه وایسان.
نگاه کن این انتر مهرشاد چرا انقدر خودشیرینی میکنه؟؟؟
دیگه ترانه خوندن کجاش بود؟؟؟؟
نشستم پیش ایسان کمی هنوز عصبی بودم ایسان یک نگاه زیر چشمی کرد وبه مهرشاد نگاه کرد.
اشغال کثافت چرا چشمات رو دیگه اینجور میکنی؟؟؟
لبخند ملیحی زد مهرشاد با لبخند جوابش رو داد وشروع به زدن کرد.
کمی که زد صداش در اومد با اون صدای کالغ مانندش فقط قار قار میکنه نکبت.
یکی هست تو قلبمکه هرشب واسه اون مینویسمو
اون خوابه
نمیخوام بدونه واسه اونه
که قلب من اینهمه بی تابه
یه کاغذ یه خودکار
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دوباره شده همدم این دل دیونه
یه نامه
که خیسه
پر از اشکه وکسی بازم اونو نمیخونه
یه روز همینجا
توی اتاقم
یه دفعه رفت داره میره
چیزی نگفتم
اخه نخواستم
دلشو غصه بگیره
گریه میکردم درو که میبست
میدونستم که میمیرم
و ....
سعی کردم گوشمو کر کنم وچشمام جایی رو نبینه با دلبری در حال بردن دل ایسان بود چقدر حال بهم
زن نگاش میکرد
ارمین بسش نبود من بسش نبودم بقیه بسشون نبود حاال نوبت مهرشاده؟؟؟
عجب مارمولکیه این ایسان با نفرت بهش چشم دوختم بلکه کمی شرمش بشه ولی توی چغندر با این نگاه
یکم شرم بود که توی دل این بشر نبود.
وقتی قار قار مهرشاد تموم شد به بهانه اینکه خانواده اش فردا کار اداری دارن و از این حرفا رفتند.
جمعمون کمی کوچیکتر شد ولی هنوز بودیم  82نفری حسام یکدفعه گفت:
-بچا پایه ایین یکی از خاطرات قدیما حدود ده سال پیشا بگم؟؟؟؟

244

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
همه گفتن بگو.
حسام:

راسش یه شب دز اومده بود خ-و-نمون هیچی داشت وسیال را جابه جا میکرد این بابا منم فمید وخ ساد باش-و-ر-ت پاچه دار دنبال دزه دوید تا وسط کوچه .دزه هم الفرار هیچ وختی بابا دید دزه بچه مچس
گف کارش نداشته باشم بعدش یهو دزه به طرف بابام دوید هیچی ای بابا مام پارو گذاشت به الفرار ودوید
اومد تو خونه ودرا بست .هیچ تا یه هفته هم بالباس پوشیده میخوابید خخخخخخ
عمو مهدی:بچه این حرفا رو جلو جم نزن غیرتا خوردیا قی کردی؟؟؟خاک تو اون سرت.
حسام:دِ بابا چیکارم داری بذار بخندم شاد باشم.
عمو:دِ همین چرت وپرتا را میگفتی هرروز از مدرسه ت منا میخواسن.
حسام:دِ نشد بابا عابرو ما نبر پس فردا پس فردا کا خواسی زنم بدیا هیچ خری زنم نیمیشد.
خاله:راس میگد پسرم.
حسام:دم ننه خوشگلم گرم.
من دیگه موندن رو جایز ندونستم ساعت  48شده بود وفردا اسفندیار احضارم کرده بود هنوز هم هیچ
پلیس قابل اعتمادی رو واسه لو دادن محموله اش پیدا نکرده بودم.
خاله شرمنده ما بریم دیگه فردا خیلی کار دارم.خاله:باشه پسرم بازم از این طرفا بیایین
رهام هم ایستاد وخداحافظی کرد البته چشمش خیلی روی هما بود اگه بشه از خاله فردا اجازه میگیرم
واسه خواستگاری.
رسیدیم خونه عایشه اومد استقبالمون مثل همیشه:
سالم اقا جان خوبین؟؟؟خوش گذشت؟؟؟-سالم ممنونم عایشه.
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خانوم جان شوما خوبین؟؟؟خوش گذشت چرا رنگتو مثی گچه؟؟؟ایسان:ممنونم خوبم عزیزم.
ودستش رو به بازوی عایشه کشید رفت باال من اول رفتم سالن وبه عایشه گفتم به ارسطو بگه بیاد.
ارسطو:بله اقا امرتون؟؟؟؟
چه خبر ارسطو؟؟؟اسفندیار خان چکارا میکنه؟؟؟راستش اقا به جز شما به هیچ کس دیگه محموله نداده گویا که اعتماد وسرمایه اش رو روی شما پسانداز کرده.
اسفندیار خرفت نابودت میکنم با  52سال سنش چه گندهایی که به زندگی همه نکشیده
ارسطو از خانواده اسفندیار چه خبر تهش رو در نیاوردی؟؟؟اقا هنوز خبری نیست اولین خبر رو که فهمیدم به عرضتون میرسونم.باشه میتونی بری.اقا یه چیز دیگه بانویی به اسم رکسانا امروز عصر که نبودید اومدند دم در عمارت.اینجا رو از کجا پیدا کرده؟؟؟؟
چی میگفت؟؟؟میگفت با شما کار داره.باشه ممنونم برورفت تلفنم رو در اوردم واز روی حالت سایلنت درش اوردم اوه اوه  32تا پیام از طرف رکسانا و 12تا میس
کال چه خبره
زنگش زدم بعد یک بوق جواب داد چه عکس العملی:
-سالم عشقم کجاییی؟؟؟

246

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
مربوط نیست بهتیعنی چی عزیزم؟؟؟یعنی همینی که گفتم .تو کجایی؟؟؟من خونه امون امروز نیومدی؟؟؟-عمارت رو از کجا پیدا کردی؟؟؟

از عموم پرسیدم کار سختی نبود عشقم واست همه کار میکنم.خیلی خب فردا میام پیشتباشه عشقم یه عالمه ب-و-س بای دلم برات تنگولیده.قطع کردم
ایستادم وکتم رو در اوردم وانداختم روی دستم ورفتم باال ایسان لباس هاش رو عوض کرده بود ودستمال
دستش بود میخواست به صورتش بکشه من رو که دید کمی جا خورد.
بشین سر جات هنوز به من عادت نکرده دختره احمقرفتم نزدیکش خواست دستمال رو روی ل-ب-ش بکش که از دستش کشیدم بیرون ایستاد وبا خشم
نگام کرد وگفت:
این کارا یعنی چی؟؟؟بدت نمیومد مهرشاد بیاد رژت رو پاک کنه نه؟؟؟نه چرا بدم بیاد؟؟؟چقدر گستاخ شده بود عصبی دستی توی موهام فرو کردم.
چته کم اوردی نه؟؟؟یکدفعه کشیدمش جلو وتصمیم گرفتم رژش رو خودم پاک کنم.
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یکی از دستهام رو اوردم باال وبا نوک انگشت کشیدم روی ل-ب-ش وگفتم:
خودم پاکش میکنم برات جوجه اردک.کمی با تعجب توی چشمام نگاه کرد خودمم کمی متعجب شدم ولی بعدش ادامه دادم:
نکنه گفتم الکی دوست دارم که اونم نگفتم جو گرفتت؟؟؟چی میگی تو؟؟؟میدونی چیه ؟؟؟من دروغ نمیگم..اونجاهم گفتم خیلی این خیلی میتونه خیلی چیزا باشه مثل نفرت.اگه متنفری بذار برم بذار برم وبه ارمینم برسم چیه نکنه چیزی شده؟؟؟خیلی خری فکر میکنی دیگه اون ارمین بهت نگاهم میکنه که سنگشو به س-ی-ن-ه میزنی؟؟؟؟به توچه؟؟؟واسه اینکه دیگه در این مورد باهاش بحث نکنم.........
با این کاراش بیشتر من رو روانی میکرد.
این همه زیبایی توی یک نفر مگه ممکنه؟؟؟؟
بیخیال سورنا فردا واسه اینکه بهش بفهمون همچین شاخیم نیست میدونم چیکارش کنم..
ولم کن سورنا.تازه اولشه ولت کنم؟؟؟سورنا ازت بیزارم نمیخوام باهات باشم چرا نمیفهمی؟؟؟؟- .
بهم دست نزن حالم از دستای کثیفت بهم میخوره.بهتره تو ام که.ساعت  7بیدار شدم ورفتم دانشگاه امروز تا ساعت  1عصر کالس داشتم
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2ساعت بینش رو رفتم پیش اسفندیار که گفت محموله رو تا چهار روز دیگه برسونم.
ساعت  1کالسم تموم شد
رکسانا رو سوار کردم ورفتم سمت عمارت کمی که مونده بود برگشتم سمتش وگفتم:
رکسانا.بله عشقم؟؟؟؟یک نفر رو توی عمارت میبینی تعجب نکن البته سیریشه خودشکی؟؟؟ایسان.چی؟؟؟اونکه اونکه به هیچ پسری رو نمیداد.خب دیگه.باشه بیخیال پخمه ایی هم حسابش نمیکم.عالیه.رسیدیم توی عمارت.
دستش رو گرفتم ورفتم داخل.
عایشه پرید جلومون و وقتی رکسانا رو دید چشماش گرد گرد شد.
سالم اقا جان خوبین؟؟؟سالم عایشه .توی نشینمن کمی شراب ایتالیایی بیار.چشم اقا.وحول کرده رفت رفتم همراه رکسانا داخل نشینمن نشستم.
----
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ایسان:
توی حس خودم بودم که در محکم زده شد
بله؟؟؟خانوم جان خانوم جان.بیا تو عایشهاومد تو در حالت نگرانی گفت:
خانوم جان چیزی میگم ناراحت نشین ها.-چیه؟؟؟

اقا .اقا همراه یه خانومی تو نشینمنه از من هم شراب ایتالیایی خواسه.چی؟؟؟یه خانوم؟؟؟این سورنا داره چه غلطی میکنه؟؟؟؟شونه باال انداختم وگفت:
بیخیال.عایشه رفت.
کمی که گذشت حدود نیم ساعت رفتم از اتاق بیرون وداخل اشپزخونه کمی خوراکی توی پیش دستی
گذاشتم وکمی با زاهده خانوم صحبت کردم رفتم باال ودر حال باال رفتن از پله ها بودم که عایشه گفت:
خانوم جان نرید.یعنی چی که نرم عایشه؟؟؟؟اقا گفتن کسی نیاد طبقه باالچی؟؟؟اقات غلط کرده.وسریع رفتم پله های باقی مونده رو باال.
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قهقه های ه ....ایی به گوشم میرسید شونه باال انداختم وخواستم برم سمت اتاق خوابم که هرچی نزدیک
میشدم صدا بیشتر میشد پاهام میرزید .پشت در اتاق خوابمون ایستادم:
نکن سورنا اِ نکن عزیزمعه چقدر حال بهم زن دست کشیدم روی گونه ام با ناباوری خیس بود در رو با شدت تمام باز کردم.
اون ه.ر.ز.ه که صورتش معلوم نبود وبا سورنا...اشکم لغزید وافتاد روی سرامیک های اتاق.
سورنا خشک شده به من نگاه کرد
با رکسانا بود؟؟؟
همکالسی من؟؟؟
توی اتاق خواب من؟؟؟
کسی که بهم گوشزد کرد سورنا کفتار شبه؟؟؟؟
کسی که بهم گفت مراقب باش حاال با ه......گی توی ا-غ-و-ش سورنا بود؟؟؟
با سکوت نگاشون کردم.
سورنا اومد نزدیک
بشقاب پیش دستی از دستم افتاد.
بهم نزدیک نشوچرا اومدی باال؟؟به چه حقی؟؟؟تو به چه حقی؟؟؟توی اتاق خوابمون وتوی ت-خ-تخوابمون اینکارو میکنی؟؟؟؟هیچ مایی وجود نداره ایسان .هیچ وقتم وجود نداشته الکی واسه خودت چرت وپرت نباف.کثافتِ نفهموحولش دادم وبه شدت از اتاق نهض رفتم بیرون اعصابم خیلی داغون بود ولی حتی لیاقت اشک ریختنم
نداشت
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فقط دلم واسه پاکی خودم میسوزه .رفتم توی اتاق اخری که یک اتاق با ست کامل بنفش بود.
ولباس هام رو هم به همونجا بردم .شب بعد از شام رفتم باال.
سورنا هم پشت سرم اومد.
وقتی دید دارم به سمت اتاق اخری میرم گفت:
کجا؟؟؟- ..
باتوام ها.به کسی ربط نداره....رکسانا منتظرته رو پیشه همون ....وسریع رفتم داخل اتاق ودر رو بستم هیچ صدایی ازش نیومد به جهنم که نیاد.
روی ت-خ-ت دراز کشیدم کمی که گذشت اشک هام جاری شد.
اشغال اخه به چه حقی این کار رو باهام کرد؟؟؟االن یک هفته میگذره وسورنا کم خونه میاد ومیره.
به جهنم.
یکی دوبار هم رکسانا رو اورد ولی حاال مدل دختر فرق کرده .زیاد با حسام وافراد خونه صحبت نمیکنم
حتی خرید جشن هم نرفتم همراه خاله .زیاد از اتاق بیرون نمیرم
فقط دوبار گذاشتم هما بیاد دیدنم واون هم گفته که عقد وعروسیش با رهام سه هفته دیگه اس وخیلی
خوشحاله.
یک هفته بعد جشن ما .هیچ وسیله ارتباطی واسه ارتباط با مامان وبابام ندارم دلم میخواد روی مخ عایشه یا
هما راه برم تا بتونم از طریق اون ها راحت فرار کنم..
رفتم پایین توی سالن سورنا با همون دختری که فهمیدم اسمش دریاس رفت باال.
یک ربع نگذشته بود که حسام اومد.
-سالم ایسان کم پیدایی؟؟؟خوبی؟؟؟
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سالم مممنونمچیزی شده چرا انقدر پکری؟؟؟-هیچی.

هیچی؟؟؟؟پس عمه منه انقدر گرفته اس؟؟؟چرا نمیری خرید؟؟؟میدونی جشنت دوهفته دیگه اس؟؟؟ای کاش نمیگرفتین وجاش طالقمو از سورنا میگرفتین ومنو فراری میدادین.چی میگی؟؟؟ناگهان صدای قهقه خنده زنونه از باال اومد اونقدر صداش بلند بود که نشد پنهون کنی..
صدای کی بود؟؟؟دوست دختر سورنا.چشماش از تعجب زد بیرون.
چی؟؟؟؟اره دیگه دریا خانوم دوست دخترش.داره بهت خ-ی-ا-نت میکنه؟؟؟کاش فقط خ-ی-ا-نت بود ...ولی اون توی اتاق خوابمون...چی میگی تو ایسان؟؟؟داری شوخی میکنی نه؟؟؟بیخیال سورنا از اولشم واسم مهم نبود.چی میگی؟؟؟اون روانی عاشقت شده.با گفتن این کلمه از طرف حسام نزدیک بود قلبم باایسته
چی؟؟؟برو بابا شوخی نکن عشقش تو سرش بخوره-مطمئنی دروغ نمیگی؟؟؟
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-برو ببین خودت اتاق خوابو که میدونی؟؟؟

حسام با سرعت پله ها رو طی کرد کمی که گذشت صدای فریاد حسام خونه رو لرزوند:
خیلی پستی سورنا .دیگه نمیذارم رنگ ایسانم ببینی.تو غلط میکنی حسام کی باشی که نذاری ببینمش؟؟؟حاال ببینوبا دو اومد سمتم.
ایسان برو چمدونت رو بیار بریمکجا؟؟؟از این جهنم دورت میکنم .پیش این بی لیاقت نباشی بهتره .واست متاسفم سورنا توی ابراز عشق خیلیضعیفی.
چی میگفتن اینا؟؟؟
یعنی چی ابراز عشق؟؟؟
----------سورنا:
یکدفعه در اتاق باز شد وحسام پرید داخل شروع به داد وفریاد کرد.
یاد پریشب افتادم که باهم مست کردیم نمیدونم.
فکرشم نمیکردم یه روزی عاشق بشم.
یه روزی بعد اونکاری که باهام سوفیا کرد بتونم دل ببندم.
ولی من عاشق شدم.
عاشق دختری که بهش ت-ع-دی کردم.
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من عاشق ایسان شدم واین واسه باور خودمم سخته که این دختر تونست عرض یک ماه من رو عاشق
وشیفته خودش بکنه
از پریشب تاحاال که اعتراف کردم شاید ده تا دختر زیر ورو کردم ولی نمیشه.
من به ا-غ-و-ش ایسان که از روی اجباره نیازمند شدم.
حتی اونروز ها که بیشتر از ایسان با نیلوفر وقت میگذروندم عاشقش نشدم
ولی االن بعد این 6-7سال عاشق شدم .یک هفته دیگه تولد ایسانه وامروز من خواستم به خودم بقبولونم
که این عشق نیست ودریا رو باز به خونه بردم وای کاش این کار رو نمیکردم من باید به ایسان ابراز عشق
میکردم .وقتی حسام داد وفریاد کرد تازه به خودم اومدم رفتم پایین ولی ایسان دست به چمدون حاضر
بود بره.
دلم شکست مثل همون روزی که سوفیا ترکم کرد .دریا اومد پیشم ایستاد دیگه نا نداشتم نشستم روی
پله ها.
دریا:چیه عشقم خب بره.
دادزدم:گمشو بیرون.
بهش برخورد وبا اشک رفت از خونه بیرون ایسان هنوز نرفته بود از سالن بیرون وحسام هم مثل میر
غضب ها نگام کرد .عایشه اومد توی سالن وبا گریه گفت:
اقا جان نذارید خانوم بره.سرم رو تا جایی که ممکن بود پایین انداختم .عایشه اومد دستم وگرفت وبا التماس گفت:
ترو خدا نذارید مثی سوفیا خانوم بره اقا جان.حالم بد گرفته شده بود ایسان گفت:
عایشه اصرار نکن دارم ازاد میشم از خدامه.یعنی از خداش بود از خونه ام بره؟؟؟؟
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یعنی حتی یه ذره احساس هم بهم نداشت؟؟؟
ما حتی یه ثانیه خوب هم باهم سپری نکردیم به این اسونی میخواد ترکم کنه؟؟؟یاد اون روزی که سوفیا
توی زندگیم اومد افتادم تازه دوره درمان شروع شده بود..
8سال پیش.
خاله مریم هم مرد.
اون موقع بود که کارخونه وشرکت رو سپردم دست رهام ورفتم داخل فرودگاه.
توی هواپیما نشستم ودر حال اشک ریختن بودم که خاله هم رفت.
ناگهان بوی عطری هوش از سرم پروند.
سرم رو باال اوردم وبه دوتا تیله سبز رنگ به چشمم گره خورد.
سالم خوبین اقا؟؟؟سالم.چیزی شده؟؟؟بی هوا وبدونه دلیل توی ا-غ-و-ش-م گرفتمش.
وهق هق زدم.
اون هم هیچ عکس العملی نشون نداد ولی کمی که گذشت دستش روی موهام اومد تا نشستن هواپیما
باهم دیگه صحبت کردیم .اون میگفت که اتفاقا زشت وهیوال نیستم وخیلی هم خوشگلم.
سوفیا دکتر معالج بود .از اون روز به بعد هرروز واسه صورتم میرفتم پیشش واین باعث مالقات ما میشد
کم کم عاشقش شدم ای کاش اون هم سر عشقش میموند .سه ماه که گذشت بهش پیشنهاد ازدواج دادم.
پدرو مادرش اومدند رُم وعروسی جمع وجوری همراه رهام گرفتیم .من فقط رهام رو داشتم
خاله چون تااخر عمرش مجرد بود بچه نداشت .یک سال ونیم از عروسیمون گذشت شبا دیر میومد.

256

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

زیاد نمیگذاشت طرفش برم بداخالق شده بود مشروب میخورد سیگار میکشید  .وتا اختالفی که باعث شد
منی که واسش مثل نفس بودم رو ترک کنه..
سوفیا کجا؟؟؟ببین سورنا نمیخوام دیگه باهات زندگی کنم.مگه کشکه؟؟؟اره حاال که کشکه دیگه دوست ندارم میفهمی؟؟؟نکنه داری بهم خ-ی-ا-نت میکنی؟؟؟فکر کن خ-ی-ا-ن-ت میکنم.اشکهام واخرین اشکم شروع به ریختن کرد دستم رو بردم باال ومحکم توی صورتش فرود اوردم
.چمدونش رو کشید وبرد طرف درب که بره بیرون.
سوفیا من نفست بودم نه؟؟؟چه زود زدی تو کار نفس مصنوعی اونم از ل-ب-ه-ا-ت حداقل بی شرفبهش میگفتی قبلش سیگار نکشه از وقتی بوی سیگار میدادی دیونه ام کردی.
برگشت توی چشمام با حیرت نگاه کرد.
اره فهمیدم .از همون اولشم میدونستم .خیلی راحته هر روز بایکی بودن نه؟؟؟؟به تو چه؟؟؟ه......ز میپری ادمه ه........ه همینا رو هم میگه دیگه.عصبی رفت.
ومن هم حرفای اخرم رو بهش زدم.
از اون روز به بعد شکالت هایی که سوفیا دوست داشت رو تبدیل به سیگار ومشروب کردم .چون که
هرشب قبل اینکه برم خونه واسش یک جعبه میخریدم
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از اون روز به بعد من رو کشت .از اون روزی که دیدمش اومده توی کارناوال وخودش رو به فروش
گذاشته نابود شدم..
ومن شدم سورنای سیاه .کسی که قلبش سیاه شد.
*****
زمان حال.
عایشه از طرف من به طرف ایسان میدوید وخواهش میکرد درست مثل همون روز شوم
ولی من باز عشقم رو از دست نمیدم..
حسام:بریم ایسان؟؟؟
بریم.رفتند سمت در با قدم های بلند خودم رو به ایسان رسوندم ودستش رو گرفتم .کمی ترسید وقتی خواست
دستش رو بکشه نگذاشتم.
با بغض گفتم:
میشه نری ایسان؟؟؟برگشت وبا بهت توی چشمام نگاه کرد..
پوزخندی زد وگفت:
واسه رفتنم لحظه شماری میکنم نرم؟؟؟؟حسام:دادا.
واون هم با چشمای گرد شده نگام کرد
ایسان:بریم؟؟؟
با التماس چشمام رو توی چشمای حسام دوختم پلکی زد.
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کمی دلم قرص شد ولی چه فایده اینجا بدونه ایسان جهنمه..
ایسان دادزد:خدایا ممنونم.
وپرید توی ماشین حسام
حسام اومد سمت من وگفت:
تا اینجاشو بی لیاقتیت رو ثابت کردی سورنا مرد بودنت رو نشونم بده تا منم دست ایسان رو تویدستات بذارم.
ورفت..
عایشه پشت سر ماشین حسام دوید راستش منم خیلی دلم میخواست بدوم وبگم نرو ولی نمیشه.
غرورم بهم این اجازه رو نمیده..
---------ایسان:
نشستم توی ماشین حسام هیچ چیز باورم نمیشد یعنی باور این همه خوشبختی برام غیر ممکنه.
منو میذاری خونه عموم حسام جان؟؟؟ممنون میشم.نه.چی؟؟؟مثل یه بادکنک ترکیدم.
نمیتونم ایسان جون .تو تا موقع عروسیت خونه ما میومونی تا سورنا ادم بشه.چی؟؟؟هر لحظه چشمام گرد تر میشد.
-اخه چرا حسام؟؟؟
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واشک هام شروع به ریختن کرد.
-نمیشه ایسان ازم نپرس .بذار خودش بهت بگه.

من ازادیم رو میخوام مگه این چیزا زوریه؟؟؟؟بابا نمیخوامش سورنا رو نمیخوام ن.م.ی.خ.و.ا.مبعدا در مورد اینکه میخواییش یا نه حرف میزنیم.اشک هام شروع به ریختن کرد ای کاش حداقل پس از خونه سورنا نمی اومدم چه امید الکی گرفتم ها
رسیدیم خونه حسام اینا با قهر در ماشین رو محکم بهم کوبیدم.
حسام:با ماشینم دعوا داری ؟؟؟خخخخخ
مرض.ورفتم توی عمارت.
حسام:میتونی بری اتاق ا-غ-و-شی هما رو برداری برای خودت.
چمدون رو با حرص از دستش کشیدم
خاله:چی شده مادر؟؟؟این دخدره چشه س؟؟؟
حسام:مامانی خوشگلم بیا بریم تا بد بگم .با سورنا دعواش شد.
خاله:چی؟؟؟اخه چرا؟؟؟
حسام:ایسان توبرو باال
با قهر رفتم باال واسه ناهار پایین نرفتم وقت شام شده بود..
در اتاق رو قفل کردم کسی مزاحمم نشه وراحت خوابیدم تا صبح.
صبح دیگه شکم بی صاحاب امونم رو برید اروم قفل در رو باز کردم ورفتم بیرون رفتم توی اشپزخونه
وکمی واسه خودم تنقالت خوردم .یکم سنگ شکالتی دستم بود ودر حال ملچ مولوچ کردن بودم که یکی
زد به کمرم چند متر پریدم باال
حسام:به به باالخره انگار با شیکمد اشتی کردی حج خانوم.
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چنان جیغی زدم که خودمم جا خوردم حسام سریع در دهنم رو گرفت دستش رو گاز گرفتم داد زد:
وای سورنا از دستت چی میکشه وحشی.خودتی.چه عجب اشتی کردی..به توچه؟؟؟باشد قهر کون .منم به ای سورنا میگم بیاد ببردد الخاک رفته ورپریده.خب حاال .حسام.ببین ایسان هما استاد خر کردنس منا نتونسس خر کوند پس خر نیمیشم.باشهورفتم باال.
االن یک هفته اس که از سورنا هیچ خبری نیست ومن وخاله هم چند تا خرید کوچیک رو رفتیم ولی خرید
لباس عروس ورزرو باغ مونده.
-----------سورنا:
وقتی ایسان رفت نشستم گوشه اتاق وتا شب پنج تاییی بسته سیگار خالی کردم
عایشه:اقا جان ترو خدا به خودتون رحم کنید
زاهده:اقا جان راس میگه بچه ام به خودتون رحم کنید
میخوام تنها باشم عایشه واسم یه قهوه تلخ بیار.اقا جان غذا نخورده ؟.-عایشه میگم بیار بگو چشم.
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رفتم سمت پنجره قدی اتاق هوا برفی بود.
یک هفته گذشته.

یک هفته اس که یک بار اون هم از سر اجبار به اسفندیار خان سر زدم مدام دوست پسر ایسان به
موبایلش پیام میده.
چی بود اسمش؟؟ارمین یک هفته اس که خونه خاله ام حتی نرفتم دیگه تحملم تموم شده
عایشه.بله اقا جان؟؟؟ح-م-ا-م رو حاضر کن.کمی که گذشت رفتم داخل ح-م-ا-م.
بدونه اینکه ته ریشم رو بزنم رفتم بیرون ست مشکی زدم وعطر گالدیاتورم رو زدم ورفتم بیرون برف
میومد امروز میرم دیدن ایسان هرچی میخواد بشه بشه بسشه رسیدم به در خونه حسام رفتم داخل.
خاله:پسرم اومده وبه سمتم پا تند کرد که حرف توی دهنش با دیدن من خشک شد خوبه ح-م-ا-م رفتم
وبه خودم رسیدم چشماش از تعجب گرد شد.
پسرم چی به سرت اومده؟؟؟حسام هم اومد توی حیاط
-مامان سورنا بود؟؟؟مامـ.

رفیق با خودت چیکار کردی؟؟؟؟چقدر الغر شدی تو.خاله با گریه اومد سمتم وگفت:
نکنه کسی مرده که مشکی پوشیدی واین وضعته؟؟؟از خنده نزدیک بود منفجر بشم.
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نه خاله جان.پس چی پسرم؟؟؟واشکش رو با گوشه شنلش پاک کرد.
-هیچی عزیزم انقدر گریه نکن قربونت برم

هما:چه خبره همه اومدید حیـ .داداش سورنا خودتی؟؟؟
پس کیه؟؟؟خاله:چرا نیومدی زنت رو ببری نمیدونی این مدت خودش رو توی اتاق حبس کرده بود چرا شما که
تحملش رو ندارید با خودتون اینجور میکنید؟؟؟
وا ایسان مگه عاشق منه؟؟؟نگاه کن.
چرا پس لج کرد رفت خاله داره حتما شوخی میکنه..
خاله رفت داخل حسام اومد نزدیکم وگفت:
بخاطر تو نیست میخواست فرار کنه .نگذاشتمغلط کرده.
باش.قهری؟؟؟نه بابا فقط ممنونم زدی داغون کردی روحیه ام رو.بیخیال پسر حاال بیشتر قدرش رو میدونی خریدهاتون هم کرده شد فقط رزرو باغ ولباس عروس مونده.بریم دلم براش لک زده.خب بنداز دلت رو تو لکه گیر .خخخخخخخ-مرض حاال سواستفاده کن خب؟؟؟
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دیدی گفتم یه روز عاشقش میشی سورنا خان.بسه بریم؟؟؟-بریم.

رفتیم داخل ولی ایسان وقتی فهمید من اومدم رفت توی اتاقش ودر رو بست رفتم دم درب اتاقش طبق
عادت بدون در زدن وارد شدم .ایستاده بود وبه بیرون نگاه میکرد رفتم داخل ودر رو بستم.
ایسان.برگشت سمتم چقدر خوشگل شده چقد روزامون الکی از بین رفت.
برو بیرون.سالم.برو بیرون سورنا نمیخوام ببینمت.سالم کردما.گیریم که علیک اومدی اینجا که چی بشه؟؟؟برو بیرون.میخوام بریم خ-و-نمون.من وتو هیچ وقت ما نمیشیم چرا نمیخوایی قبول کنی؟؟؟این حرفا رو خودتم میزدی مگه نه؟؟؟پس برو.ایسان بیا بریم دیگه.به چه دلیل؟؟؟شرط داره اومدنمچه شرطی؟؟؟موبایل بهم بدی ..همه چیمو که ازم گرفتی رو برگردونی حتی ارمین رو.چی ارمین؟؟؟
-چی ارمین؟؟؟؟؟؟
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اره سورنا اون عشق اولمه عشق اول واخرم مطمئنم اونم دوسم داره ببین از هم طالق میگیریم خب بعدبه خاله اینا میگیم من هم اون روزی که مشخص کردی زن ارمین میشم خب بعدشم واست شکایت
نمیکنم قول حتی واسه عروسیمم دعوتت میکنم تازه من این خریدایی رو که با خاله رفتم فقط به امید این
رفتم که با ارمین بتونم ازش استفاده کنم .لطفا منو از ارمینم جدا نکن.
رسما دنیا دور سرم چرخید .این حرفا رو عشق افسانه ایی من زد؟؟؟کسی که این یک هفته به خاطر
نبودنش هزار بار مردم وزنده شدم حاال میخواد منو واسه عروسی خودش وعشقش دعوت کنه؟؟؟؟
ایسان چی میگی؟؟؟چیز بدی نگفتم بخدا؟؟؟حاال بیا بریم.قبول کنی ها.باشه.پس قول مردونه بده؟؟؟اگه ارمین اونی که فکر کردی نبود چی؟؟؟هرچی تو بگی قبول اون موقع.باشه قول مردونه.سریع پرید سمت کمد ولباس هاش رو توی چمدونش ریخت .ولی من رو تکه تکه کرد نابودم کرد.
اگه ارمین عاشقش باشه چی؟؟؟
اگه قبولش کنه؟؟؟
اگه ایسان بره؟؟؟
قوی باش سورنا یکبار افتادی زمین ولی اگه باز زمین بخورم دیگه نمیتونم پاشم نه این چه حرفیه کار نشد
نداره ولی ایسان عشقمه..
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ببین سورنا اون عاشقه ارمینه نه نمیتونم قبول کنم .تا راه خونه همش با خودم در گیر بودم .وقتی رسیدیم
عایشه همش پیش ایسان بود وخوشحالی میکرد ایسان رفت داخل اتاقش
ساعت 6عصر بود.
رفتم باال وبدون در زدن رفتم توی اتاقش.
تو هیچ وقت در نمیزنی سورنا؟؟؟؟عادته دیگه.خب ترک کن این عادت بد رو.باشه میگم میایی بریم یه جایی؟؟؟بریم پیش ارمین؟؟؟نه.انتر یعنی انقدر ارمینش واسش مهمه؟؟؟
پس کجا؟؟؟یه جای فوق العاده.پس بریم ورفت سمت کمدش.لباس نمیخواد که توی همین خونه اس .خخخخاوووفففف خب نخند از کجا بدونم؟؟؟بریم؟؟؟بریم.رفتم سمت باغ کوچیکی که سقف پوشید بود وانواع درختچه های خاط داخلش بود.
-ووووووووووووووااااااااااااااااااااییییییییییییی اینجا بهشته سورنا؟؟؟
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ناگهان مرغ عشق ها شروع به خوندن کردند.
این چی بود؟؟؟؟مرغ عشقه.-کوش کجاس؟؟؟

و ورجه ورجه به این طرف واون طرف میدوید نشست پیش نهال های کاکتوس وگفت:
چققدر کوچولوئن نازی.دست نکشی ها ..دستات زخمی میشن.توی چشمام با تعجب نگاه کرد از کنارش رد شدم اومد ویکدفعه دستم رو گرفت توی دستای ظریفش
سورنا.برگشتم وتوی چشمای خوشرنگش نگاه کردم حول کرد سرش رو زیر انداخت وگفت:
میشه مرغ عشقت رو نشونم بدی؟؟؟البته.بزن بریم گالدیاتور.یکدفعه هنگ کردم این اسم کاریمو از کجا میدونست؟؟؟نکنه همه چیو بدونه؟؟؟
چی؟؟؟گالدیاتور از وقتی با خشن بودنت اون بال ها و سرم اوردی اسمت رو گالدیاتور گذاشتم ..خخخخخخ البتهاز اون روز که فهمیدم اهل رُمی دیگه این اسم رو بیشتر برازنده ات میدونسم مثل رومی ها که نقاب
میزنن وخودشون رو خوشگل میکنن واسه جنگ ها که میگیرن هرساله ولی خیلی خشنن مثل همونایی
ظاهرت ادم رو ف-ر-ی-ب میده فکر میکنه ادمی.
-دستتون درد نکنه چیم پس؟؟؟
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-اسب .خخخخخخخخخخخخخخ

وای خدا وقتی میخنده روی صورتش چال میافته خیلی خودم رو کنترل کردم محبت های جمع شده ام رو
خرجش نکنم بهش نگم عشقم نفسم عمرم.
رفتیم سمت مرغ عشق ها یکیشون به شدت خودش رو به فس میکوبید رفتم ببینم چی شده؟؟
ایسان با بغض گفت:مرده سورنا؟؟؟
وای نگو.وقتی رسیدیم به قفس یکیشون وسط قفس بود واون یکی که نر بود خودش رو به قفس میکوبید
وهر از گاهی میرفت واز اون یکی نوک میگرفت
ایسان فکر کنم حق با تو بود.ایسان اشکش رو پاک کرد چقدر احساساتیه.
حوله ایی رو که کنار بود رو گذاشتم داخل قفس واون مرغ عشقی رو که مرده بود پیچیدم زیرش ایسان
هم با گریه نگاه میکرد اعصاب خودم هم داغون بود اون مرغ عشقه میومد ازش نوک میگرفت وباز
میرفت.
نکنش سورنا بذار با عشقش خدافظی کنه.نگاه کن ها حاال اشک منم در میاره این دختر یکدفعه مرغ عشق رو بیخیال شدم وایسان رو تو حصار بازو
هام گرفتمش.
اول دستاش شل بود پایین ولی بعدش اروم اومد باال وشروع به هق هق زدن کرد اروم سرم رو توی
موهاش فرو کردم.
دستم رو روی موهاش کشیدم.
به فکر خودم افتادم اگه بره روانی میشم با تمام وجودم عطرش رو بلعیدم اگه بره عطر موهاش یادم نمیره
.

268

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

واسه اینکه ناراحتش نکنم ازش جداشدم توی چشمام با تعجب چشم دوخت مرغ عشق رو بیرون اوردم.
اسمش چی بود؟؟؟جینااون یکی چی؟؟؟جیمی.چند سال بود داشتیشون؟؟؟از وقتی سوفیا رفت.وحالم دگر گون شد دستش رو روی شونه ام گذاشت با بغض مرغ عشق توی دستم بود وبه نقطه ایی
خیره شدم
خوبی سورنا؟؟؟- .
سورنا غصه سوفیا رو نخور یه روز باز عاشق میشی مثل من که ارمین رو دوس دارم ها امیدوارم تو هم بهعشقت برسی ممنونم که میخوایی کمکم کنی .به نظرت ارمین بفهمه دختر نیستم باز میاد خواستگاریم؟؟؟
اگه عاشقت باشه پا همه چی وامیسته.ناگهان رو سر پنجه پاهاش ایستاد وگونه ام رو ب-و-س-ید اولین بار بود که ایسان من رو ب-....و-...س
میکنه حسابی تعجب کردم
میخوایی کجا خاکش کنی؟؟به نظرم همینجا بهتره بیرون که برف میاداوهوم .بریم پیش کاکتوس ها خاکش کنیم.بریمجفتش همونجوری در حال اواز خوندن بود.
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-ایسان بگیرش برم بیلچه رو بیارم

ایسان گرفت توی دستش وشروع به نوازش کردنش کرد رفتم وبیلچه ایی اوردم وکندم قسمتی از خاک
رو ایسان با اشک ب-و-س-ش کرد ودست من داد .توی دستم گرفتم واوردش نزدیک دهنم
رفیقم داری میری؟؟؟ممنونم که این سالها کنارم بودیوب-و-س-ی-د-مش وگذاشتمش داخل خاک ایسان گریه میکرد اگه عزیزاش طوریشون بشه چیکار
میکنه؟؟؟رفتیم سمت قفس اون یکی اون یکی گوشه قفس بود دوتا زدم به قفس یکدفعه افتاد توی قفس
.
ایسان:دق کرده وشروع به هق هق زدن کرد.
هردوشون رو خاک کردیم همراه ایسان رفتم پای تی وی روشن کردیم ولی هر دومون توی افکار
خودمون بودیم.
یک ساعتی گذشته بود .ایسان هر از گاهی قطره اشکی از چشماش میچکید.
ایسان.هوم؟؟؟بهش فکر نکن اصال بیا تا با هم دیگه یه بازی بکنیم.چه بازی؟؟؟یادم تورا فراموش.خوبه.پس شرطتت رو بگو؟؟؟یک روز من رو ببری پیست.پیست؟؟؟چه شرط اسونی خخخخ-خب تو هم نامردی نکن اسون بگو.
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خب .اگه از من رو یادت رفت باید واسم قورمه سبزی درست کنیخخخخخخ این که خیلی راحته.راحته؟؟؟پس چرا اون روز واسه من هیچی نگه نداشتی؟؟؟خب ببخشید.چه ساده عذر خواهی میکرد چه ساده میخندید چه ساده گریه میکرد..
باصداقت حرف میزد بیش از حد احساساتی بود کاش به خاطر احساساتش ضربه نخوره
خب این شرطا که ممکنه چند روزی طول بکشه.اره راس میگی میایی بریم برف بازی؟؟؟؟سرما میخوری.یادته اونشب گفتی سرما میخوری گفتم برو بمیر خخخخخاز خوبیات بگوخخخخخخبریم دیگه.وخودش رو لوس کرد.
باشه برو از کمدم پالتو رو بیار وخودت هم کامل بپوش لباس هات رو وبیا.سریع رفت باال بهش نگاه کردم قد  465سانتی وکوتاهش چقدر جالب بود چقدر دوست داشتنی بود 5
دقیقه گذشت که اومد
رفتیم داخل زمین مخصوص والیبال که ماسه ایی بود وبرف بیشتری اونجا بود.
سورنا.هوم؟؟؟-تنهایی حال نمیده میشه برم عایشه وبادیگاردات رو بگم بیان؟؟؟
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-بیا باهم بریم.

همگی رفتیم سمت زمین والیبال ایسان ورجه ورجه میکرد چقدر انرژی داشت .گلوله های برف رو به
سمت من میزد وفرار میکرد رفت سمته اونطرف تر که درختهای چنار بود رفتم پشت درخت ودرخت رو
تکون دادم برفها رو سرش ریخت کلی جیغ جیغ کرد...
یکدفعه یاد این افتادم که هی وای من امشب تولده ایسانه چرا یادم رفته بود؟؟؟؟عه لعنت به من.
من برم داخل وبیام ارسطو تو هم بیا.چشم اقا.رفتم داخل.
بله اقا؟؟؟وسایل اتیش بازی داریم؟؟؟بله اقاخب سالن مرکزی رو اماده کنید همراه حسین تا یک ساعت دیگه کیک هم سفارش بدید  1طبقه باشه بهحسام وهمه زنگ بزنید ساعت  44شب پارتی وتولده ایسانه .واینکه یک لباس شیک که برازنده ایسان باشه
وارایشگر میگی بیاد .همین االن به همه زنگ بزن وعذر خواهی کن وبگو که اقا یادش رفته بود .و یه چیز
دیگه یک سرویس بلریان الماس کاری شده بخر واسه ایسان .واز انبار مشروب هم روی میزبار بچین اینا
همش تا ساعت  1اماده باشه ها.
چشم اقا.همه چیز میخوام که بهترین باشه.چشم اقاپس من رفتم.-چشم اقا ولی ممکنه که کسی نیاد.
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-چرا؟؟؟

اخه االن ساعت  6ونیم شبه تا ساعت 1چیزی نمونده که.خودم ترتیبش رو میدم تو بروچشم اقا.سریع ایفونم رو در اوردم واز اسم اول که امیر پسر عموی امیر بود زنگ زدم:
جانم سورنا؟؟؟سالم امیر جان راستش امشب تولده ایسانه.چه خوب چرا انقدر دیر خبر دادی پس؟؟؟تازه یادم افتاد میشه به بچه ها فامیل هرکسی هست بگی؟؟؟باشه میگم بهشون .ساعت چند اونجا باشیم؟؟؟هروقت اومدید اومدید برید داخل سالن مرکزی که ایسان متوجه نشه.باشه بای.گوشی رو قطع کردم وشماره حسام رو گرفتم:
جونم سورنا؟؟؟حسام امشب تولده ایسانه بیا اینجا هرکسی رو هم که میدونی دوسته اشناس رو دعوت کن باشهچی؟؟؟بابا میگم تولد ایسانه.پس چرا حاال داری میگی؟؟؟بخدا یادم رفته بود یهویی شد.-باشه پس هرکسی دلم خواستا میارما
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باشهوقطع کردم وبه رهام زنگ زدم:
الو جانم؟؟؟سالم رهام جان خوبی؟؟؟-سالم داداش چه خبر؟؟؟

سالمتی میگم امشب تولده ایسانه بیا به دوستات وافراد شرکت هم خبر بده.حاال؟؟؟وای یهویی یادم افتاد دیگه چکار کنم؟؟؟باشه به همه خبر میدم .بایقطع کردم همون موقع ایسان در سالن رو باز کرد.
چه خبره اینجا سورنا؟؟؟نیمی از بادیگاردات که رفتن خودتم که نیم ساعته اومدی اینجا بیا بریم پسدیگه.
هیچی بریم؟؟؟بریمچقدر واسم تک بود ایسان.
ایسان تو برو من یه کاری دارم میامباشه تاکی طول میکشه؟؟؟چش شده؟؟یعنی چی تا کی طول میکشه؟؟؟
یک ساعتی نیستم باید برم جایی.-باشه.
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وچشماش برقی زد تصمیم گرفتم هدیه ایسان رو خودم بخرم .رفتم وسوار ماشین شدم.
وبه گشت وگذار مشغول شدم.
خرس پشمالویی توجهم رو جلب کرد خریدمش ویک جعبه بزرگ هم خریدم رفتم داخل طال فروشی
مرکز شهر ویک ست بلریان که شبیه پروانه بود وروی بالهای پروانه الماس کاری بود رو خریدم.
ساعت  7132شده بود..
----------ایسان:
وقتی سورنا رفت فقط من وعایشه وزاهده ودوتا از بادیگارد ها مشغول بازی بودیم کجا رفت این
مرتیکه؟؟؟؟وای خدای من در خروجی بازه کسی هم نیست اطراف رو نگاه کردم عایشه هم رفته بود
داخل سریع از خونه پریدم بیرون.
وای خدای من یعنی این خوابه؟؟من دارم فرار میکنم انقدر دویدم تا که رسیدم به دم در خونه مجردی
ارمین.
وای یعنی االن من پیش عشقم هستم؟؟؟رفتم سمت زنگ در وزنگ زدم صدای ارمین توی گوشم پیچید.
کیه؟؟؟- .
کیه؟؟چرا مزاحم میشی؟؟؟
ارمین.ایسان؟؟؟؟اره خودممبیا باال عزیزم.در رو زد ومن پریدم داخل نشستم روی کاناپه چایی اورد چقدر زیر چشماش سیاه شده
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خب کجا بودی ایسان این یک ماه؟؟؟ارمین؟؟بگو عزیزم.یه چیزی بگم؟؟؟-بگو عشقم.

راستش من من اگه دیگه دختر نباشم تو حاضری بازم باهام باشی؟؟؟برو بابا این حرفا شوخیشم مسخره اس .بعدشم من دیگه نمیتونم بات باشم.چرا؟؟؟نمیشه دیگه ایسان .سوال نپرس.بخاطر عمو؟؟؟فکر کن بخاطر اونه.ولی من دوست دارم تو عشقمی.ببین من از اولشم فقط رابطه دلیلم بودن باتوبودش.چی؟؟؟؟اره ایسان ولی حاال که یک ماه نبودی برو توی همون خراب شده ایی که بودی .تو حتی نمیذاشتی ""..کنم
چی؟؟؟ارمین چی داری میگی؟؟؟ایسان بیخیال .حاال هم اگه دلت میخواد باهام باشی من حرفی ندارم ولی واسه ازدواج روم حساب باز نکن.
-چی؟؟؟
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اره ایسان .اگه حتی غیبت هم نمیزد من همین نظرم بود هرچی خواستم بگم تو خودت رو لوس کردیکه من نگم .من ادم ازدواج نیستم .من نه تنها با تو با هیچ دختر دیگه ایی حتی فکر ازدواج هم نمیکنم برو
االن هم میخوام برم تولد زن دوست دوست دخترم..
ارمین.میشه بری؟؟؟؟من.واشکهام شروع به ریختن کرد ساعت رو نگاه کردم  7132بود سریع ایستادم ورفتم از خونه ارمین بیرون
توی راه همش گریه کردم چرا باید سهم من از زندگی فقط بدبختی باشه؟؟؟توی جیب مانتوم هم یک یه
ریالی پول نبود.
یعنی حرفای سورنا راست بود؟؟؟
االن که دیگه من تنها برم عمارت خودمون به چه دردی میخوره؟؟؟
تازشم من کند ذهن شماره مامان رو بلد نیستم باید برم موبایلم رو از خونه سورنا بردارم وفرار کنم باز
فردا به یک دلیل فرار میکنم .البته خود سورنا هم راضیه که من دیگه با ارمین باشم .مطمئن ام ارمین
دروغ گفت اون عاشق منه مگه میشه کسی از عشقش بگذره؟؟؟
با یاد اوری ارمین باز هق هقم شدت گرفت..
ساعت رو نگاه کردم  2132بود رسیدم دم در خروجی خونه سورنا سورنا توی حیاط در حال داد زدن بود.
اشکم رو پاک کردم:
بی لیاقت ها .یعنی چی گذاشتید ایسان در بره هان؟؟؟؟اخه چرا حواستون نبود؟؟؟یک گلوله حروم اونکله های پوکتون کنم من؟؟؟
گلوش داشت جر میخورد پشتش به من بود رفتم نزدیک وروبروش ایستادم وقتی من رو دید سه بار پلک
زد.
با عصبانیت گفت:
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کجا بودی؟؟؟-ایسان حرف بزن بیش از این عصبیم نکن.

همون وقت اشکهام وبغضم ترکید وخودم رو توی ا-غ-و-ش گرم سورنا انداختم.
چی شده؟؟کسی بهت دست زد؟؟؟کجا رفتی؟؟؟اروم شده بود ودست روی سرم میکشید مثل یک پدر که نگران فرزندش میشه...
ایسان من رو دق نده.سرم رو ازش جدا کردم دو طرف صورتم رو گرفت وسرم رو اورد باال وگفت:
به من نگاه کن ایسان .کسی دست درازی بهت کرد؟؟؟کجا بودی این یکی دو ساعت؟؟؟؟میشه سوال نپرسی؟؟؟وباز سم رو روی شونه اش گذاشتم دو طرف پالتوش رو باز کردم وچنگ زدم وسرم رو روی شونه های
پهنش گذاشتم
هیسسسس ایسان بسه .همه دارن نگا میکنن بیا بریم که از این حال درت بیارم .بیا دیگه؟؟؟وبا دستاش کشید روی اشکام وگفت:
بیا اینجا.ودستم رو کشید وتوی ا-غ-و-شش گرفتم دستش رو روی چشمام گذاشت
چیکار میکنی سورنا؟؟؟ناگهان حس کردم نفس هاش روی پوستمه صداش از نزدیک گوشم بود
اروم گفت:
-برو جلو.
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رفتم کمی که گذشت سکوت عجیبی بود اروم گفت:
ایسانم تولدت مبارک.چی تولدم امروزه؟؟؟دستش رو برداشت همه جا تاریک بود برگشتم وبهش نگاه کردم .توی چشماش
برق خاصی بود که تاحاال ندیده بودم؟؟؟
این خوابه نه؟؟؟
مهربون بودن سورنا این رفتاراش؟؟؟وقتی برگشتم یکدفعه چراغ ها روشن شد وهمه شروع به دست
زدن کردند واهنگ دیسکو شروع به خوندن کرد.
هیچ وقت خانواده ام واسم تولد نگرفته بودند همیشه تنهایی با هلینا میرفتیم رستوران ودر اخر یک کیک
کوچیک بود.
همه در حال جیغ زدن بودن نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت.
از طرفی امروز عشقم ترکم کرده بود واز طرفی این جشن من بود؟؟؟
اینهمه بادکنک این همه مهمون؟؟؟
این شادی کردن واسه من بود؟؟؟
سورنا:ایسان نمیخوایی چیزی بگی؟؟؟
یه دونه ایی سورنا.میدونمبرو باال ایسان دخترا منتظرتن وکلی چیزای خوب وقشنگ.رفتم از پله ها باال وقتی در اتاق رو باز کردم لباس طالیی رنگی رو دیدمش که خیلی زیبا بود وشبیه لباس
پرنسس ها بود ارایشگر وخیاط اومدند وشروع به کار کردن کردند یک ساعتی تقریبا گذشته بود.
هما:وای فوق العاده شدی حتما سورنا سکته رو میزنه.
-نه بابا
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ارایشگر:چرا عزیزم خیلی خوب شدی .تاحاال مشتری به خوشگلی تو نداشتم.
ایستادم وجلوی اینه به خودم چشم دوختم .سایه طالیی قهوه ایی که حالت غروب داشت .رژ لب صورتی
رنگ موهام فر شده به صورت پرنسسی همه چیز فوق العاده بود یک جعبه روی ت-خ-ت بود بازش
کردم کفش هایی خیلی زیبا داخلش بود پاهام کردم ورفتم از پله ها پایین پایین پله ها که رسیدم سورنا
رو دیدم .خیلی جنتلمن وشیک کرده بود .بهش نمیاد از این کارا بکنه خنده ام رو غورت دادم سورنا
نزدیک اومد وبهم رسید:
خیلی خوشگل شدی.پشت سر سورنا رو نگاه کردم در سالن باز شد وبا ناباوری صحنه ایی رو دیدم که هیچ برام خوشایند نبود
ارمین دست توی دست همراه دختری اومد داخل بغض توی گلوم ریشه دووند .دستایی که سورنا به طرفم
دراز کرده بود رو بالرزش دستام گرفتم همون موقع اهنگ دیسکو شروع به خوندن کرد اهنگ مالیمی
بود .همراه سورنا رفتم وسط سالن سعی کردم به ارمین وحرفای امشبش فکر هم نکنم .دستای پهن سورنا
دور ک-م-ر باریکم حلقه شد.
همراهیش کردم سرش رو نزدیک اورد وگفت:
چیزی شده؟؟؟ناراحتی از سرشب تاحاال واالن هم که مثل بید میلرزی ویخ زدی؟؟؟نهایسان دروغ.یکدفعه چشمم افتاد به ارمین که همراه اون دختر در حال رقصیدن بود دستای سورنا رو رها کردم وگفتم:
به تو چه؟؟؟بابهت نگام کرد دویدم سمت بالکن هوابرفی بود دلم واسه خودم گرفت وشروع به گریه کردن کردم
.یکدفعه صدای اشنایی نزدیکم گفت:
ایسان تو توی یکی از روزای قشنگ زمستون به دنیا اومدی هیچ وقت فکرشم نمیکردم یه روز اینقدربزرگ بشی وواسه خودت خانومی بشی .اینقدر خوشگل بشی که دل وایمون همه رو ببری.
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برگشت ارمین توی یک قدمیم بود با دستای بی جونم حولش دادم ولی اصال تکونی نخورد.
برو ارمین حالم ازت بهم میخوره.ایسان چرا دروغ میگی؟؟؟برو نمیخوامت میبینی که من ازدواج کردم سورنا هست.ایسان بسه میدونم عاشقمیقلبم به شدت میکوبید.
عزیزم اینجور نکن وقتی دیدمت با اون وضع اومدی توی خونه ام واون حرفا به خدا هنگ کردمنمیدونستم چی بگم .این یک ماه که نبودی خدا شاهده روزگار همه روسیاه کردم هررزو بایک دخترم یا
به بابا میپرم که تورو ازم گرفت .بیا بریم
اون دختر چی؟؟؟کیو میگی؟؟؟ملیکا؟؟؟ملیکا همه چیو درمورد تو میدونه بهم گفته .راستش من اولش باور نکردم ولی حاالکه دیدم باورم شد.
چیو گفته؟؟؟که زن سورنایی ودوسش نداری .راسش ملیکا خیلی سورنا رو دوست داره یک چیز دیگه میدونی بعدرفتنت خبر مرگ مهتاب اومد؟؟؟؟
چی؟؟؟چی میگی تو؟؟؟اره مهتاب با یک نفر به بابا خ-ی-ا-ن-ت میکنه ومثل اینکه اون یارو تهدیدش میکنه مهتاب گوشنمیده اون یارو هم مهتاب رو به قتل میرسونه.
با خبر مرگ مهتاب حسابی جا خوردم همیشه از رابطه منو وارمین حمایت میکرد .اشک هام چکید ارمین
دستش رو اورد واشکم رو پاک کرد سرش رو نزدیک اورد.
-ایسان عاشمی مگه نه؟؟؟

281

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-ولی.

هیسسس ولی نداره عزیزم منم دوست دارم میریم وبه بابا میگیم میخوایم تا دوماه دیگه عروسی کنیم.چی؟؟؟از خوشحالی حس کردم روی ابرام.
اوهوم عزیزم .تو حاضری زنم بشی؟؟؟راستش خیلی دوست دارم.یکدفعه حرفم قطع شد ولـ.....
یک دفعه سورنا گفت:
ایسان.ازارمین جدا شدم وبهش با بهت نگاه کردم نگاهش خیلی حرفا داشت یک رنگ عجیبی گرفته بود.
اینجا چه خبره این اقا کیه؟؟؟ارمین:ایسان این همون سورناس؟؟؟
ارمین ترو خدا.--------سورنا:
اهان پس ارمین جونش اینه خیلی سخته دیدن عشقت اونم تو این وضع با عشقش .دوباره اون بوی سیگار
یادم افتاد.
دوباره اون چشمای ه.......زه ولی ایسان با این حال چشماش رنگ هر.....ی نگرفته بود .اعصابم در کسری
از ثانیه داغون شد حس کردم نفسم باال نمیاد نفس عمیقی کشیدم.
یکدفعه خاله وحسام وچند نفر اومدند پیشمون همه متوجه خیـ...نت ایسان شدند رسما ابروم جلوی همه
رفت نفس عمیقی کشیدم وگفتم:
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مرسی ممنونم ایسان جان جواب خوبی امشبم رو خیلی قشنگ دادی.وجمعیت رو زدم کنار ودویدم سمت حیاط صدای اشنایی که دیگه واسم مرده از پشتم اومد.
باز این هوای لعنتی برفی بود باز این هوای برفی منو یاد همه چیز انداخت.
ســــــــورنا.اره سورنا.
کسی که برای خودش گالدیاتوریه
کسی که همه جور دردی کشید وبرای بار دوم از عشق زمین خورد.
یکی زمین خورده که خاک پاشیدن روش رو نداره
پاتند کردم وخودم روبه ماشین رسوندم.
عایشه:
اقا جان نرید ..خانوم جان باز اقا جان مرد.این حرف عایشه رو هزار بار واسه خودم مرور کردم.
باز من مردم .باز من داغون ودلخسته شدم واین برام عجیبتر بود که همه فهمیدند عشقم عمیقه نسبت به
ایسان به غیر از خودش.
به شدت رانندگی کردم به بار مُجازی که توی محله مسیحی ها بود رفتم ونشستم روی صندلی وسفارش
وتکا وویسکی دادم خسته سوار ماشین شدم.
ساعت  48شبه
شبی که باز با این هوا سورنا رو کشت ایسانی که باز خنجر روی قلبم کشید.
خیلی مست بودم چندبار نزدیک بود تصادف کنم موبایلم رو توی ماشین گذاشتم ورفتم سمت اسانسور
وطبقه  322رو زدم.
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وقتی کلید رو توی قفل چرخ-و-ندم ورفتم داخل اسفندیار رو دیدم.
به اسفندیار خان.انقدر مست بودم که همه جا رو تار میدیدم
سالم سورنا چقدر داغونی پسرم.ادم داغون از اول داغون نبوده داغونش کردنوگلدونی رو که دم دستم بود رو باخشم به دییوار کوبیدم با کمک اسفندیار نشستم روی کاناپه.
چه کسی داغونت کرده؟؟؟بیخیال.شکست عشقی خوردی نکنه؟؟؟واسه اینکه خودم رو ضعیف نشون ندم گفتم:
من؟؟؟عمرا سورنا هیچ وقت عاشق نمیشه..باشه هرچی تو بگیچیکار داری؟؟؟داری میگی زِرت رو بزن وگمشو بیرون.دقیقایاد نگرفتی مهمون طبیب خداست؟؟؟هرچی مهمونه بره به درک.چه عصبی باشه پس منم یکم میارم بخورم باهات هم دردی کنم که امشب خیلی داغونم.------------ایسان:
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ارمین بسه اینقدر با حسام کل کل نکنحسام:باید هم این حرف رو بزنی ایسان خانوم.
-عه سرم رفت.

خاله:ایسان من نه از تو حمایت میکنم نه از سورنا ولی بدون دل بچه ام بد شکست.
وا خوبه همتون هم میدونید من عاشق سورنا نیستم واونم عاشقم نیست پس این حرفا چیه؟؟؟حسام عصبی سمت ارمین هجوم اورد وگفت:
لهت میکنم تو کجا بودی؟؟؟ارمین:عددی نیستی من رو لهم کنی.
حسام داد زد:ایسان گمشو با عشقت بیرون از این خونه.
داداش حسام.به من نگو داداش..به من نگو داداش .ایسان تو همه چیزو خراب کردی.واسه چی خب؟؟؟یه روزی همه چیو میفهمی ولی اون موقع خیلی دیره اونموقع اس که توی دل هیچ کس جایی نداری وهمهتنهات میذارن.
بخدا حسام جان نمیفهمم چی میگی .من با سورنا شرط کردم االن هم که عشقم اومده میخوام برم.به این پسره انتر میگی عشق؟؟؟بیچاره این ....این...بذار چیزی نگما...چی میگه ارمین؟؟؟ارمین:زِرت مفت عزیزم اصال ایسان نمیفهممت چرا اومدی با اینا کل کل میکنی .بیا بریم دیگه.
باشه من لباس هامو بپوشم بریم.چمدونم رو که هنوز باز نکرده بودم برداشتم ولباس هام رو پوشیدم وراه افتادم..
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عایشه:خانوم جان..
بله عایشه؟؟؟دلم براتون تنگ میشه خانوم جان-منم

اونقدر گیه کرد که اشک من رو هم در اورد حسام داد زد:
اماده بودی نه؟؟؟خیلی نامردی حتی منتظر سورنا هم نشدی یه روزی اینی که سنگشو به س-ی-ن-همیزنی لهت میکنه.
ارمین:عزیزم به چرت وپرتاشون اصال گوش نده.
دستش رو گرفتم وهمراهش رفتم داخل ماشین واون از خونه سورنا به سمت خونه عمو رفت.
اخیش ازادی.
راحت شدم باالخره بعد از این کاب-....و-...س یک ماهه رسیدیم توی خونه داخل حیاط بودیم برف باز
شروع به بارش کرد.
ارمین.جانم؟؟؟میشه به عمو چیزی درمورد سورنا نگی؟؟؟خواهش میکنم.باشه نمیگمممنونموصورتش رو ب-و-س-ی-دم ورفتیم همراه هم توی سالن عمو در حال خوندن روزنامه بود .من رو که
دید با شوق ایستاد وگفت:
-به پرنسس من اومده چقدر خوشگل شدی.
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سالم عمو جونم.رفتم سمته عمونگاهی بهم کرد که یه جورم شد
ارمین:بابا یه خبری واست دارم.
بگو پسرم بگو؟؟؟میخوام تا یکی دوماه دیگه با ایسان عروسی کنم.چی؟؟؟شماها غلط میکنید.-یعنی چی عمو؟؟؟

ارمین:بابا ما ازدواج میکنیم چه تو بخوایی چه نخوایی
ناگهان عمو عصبی گلوی ارمین رو فشار داد وگفت:
زبون در اوردی یه علف بچه.بابا.مرض وبابا کی این جسارت رو پیدا کردی که از ایسان خواستگاری کنی؟؟؟بابا ولم کن واال بد میشه.عمو عصبی حولش داد واز خونه زد بیرون همون موقع همایون اومد.
به سالم ببین کی اومده خوشگل ترین دختر خاله دنیا.سالم داداش همایون.وباهاش گرم دست دادم کردم
ارمین بابا باز چش شد عصبی رفت؟؟؟نمیدونم بهش گفتم که میخوام با ایسان تا دو ماه دیگه عروسی کنم قاط زد مثل همیشههمایون نگاه مشکوکی بهم کرد وگفت:

287

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-که اینطور

اینا چشون شده بود توی این یک ماه که نبودم؟؟؟همراه ارمین رفتم باال ارمین دم در اتاقم ایستاد وگفت:
رام نمیدی داخل؟؟؟؟نوچ خسته ام لدفنباشه عشقم وچشمکی زد ورفت.رفتم داخل اتاق وخودم رو روی ت-خ-ت نرم وگرمم پرت کردم اخیییشششش .خداییش خونه سورنا
هیچ کمبودی نداشتم فقط ازارم میداد رفتم ودوشی گرفتم وعزم خوابیدن کردم..
-------سورنا:
چیشده اسفندیار خان که حالتون گرفته اس؟؟؟راستش من دختر خواهر زنم چشمم رو گرفته ازطرفی پسرم میخواد دو ماه دیگه باهاش عروسی کنه.چی؟؟؟اره پسرم ولیوان رو سر کشید .خیلی خوشگله بدجور (ب"...س") خیلی دوسش دارم وقتی بهم میگه عمودیونه ام میکنه.
این دیگه چقدر پسته.
خب شاید دختره پسرتون رو دوست داشته باشهاون که دارهپس چی؟؟؟اگه راضی نشه به زور.-پسرتون چی؟؟؟یعنی شما میخوایین بهش ت-ع-د-ی کنید؟؟؟

288

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
اره دخترا فقط به درد همین یه کار میخورن.از ایسان حرصی شدم وگفتم:

دقیقا فقط باید یک شبت رو واسشون هدر بدی واال بد میشهخنده شیطانی کرد وزد به بازوم ولیوان بعد رو سر کشید وگفت:
من اگه جای ارمین وهمایون تورو داشتم امپراطوری بزرگی راه مینداختم چیزی که همه ازش بترسنچیزی فرا تر از داعش.
این دیگه چه وحشییه من باید هرچه زودتر یک پلیس بجورم که قابل اعتماد باشه خودم هم هنوز کارت
پلیس مخفی بودنم رو دارم همش منتظر یه همچین ادمی بودم اینهان که گروه تروریستی رو توی ایران
تقویت میکنن.
چیه توی فکری؟؟؟هیچی.راسی محموله جلو افتاده چهار روز دیگه اینجاست وباید تو بفرستی اونور..دبی.باشه.حاال تو بگو جریان چیه؟؟؟هیچی یکم از اون پست فطرتی که یه سری بال سرم اورد دلخور بودم ویکم هم کارام بهم ریخته بود.خوبیش اینه الکل فقط یک ساعت روم تاثیر میگذاره واالن زیاد منگ نیستم که بند رو به اب بدم.
باشهولیوان بعدی رو سرکشید اینقدر خورد که کنار من خوابش برد صبح با صدای دنگ دنگ ساعت بیدار
شدیم .رفتم ودوش مختصری گرفتم ولباس هام رو عوض کردم ورفتم توی اشپزخونه.
سورنا ح-م-ا-م-ت کجاست؟؟؟-در چوبی قهوه ایی سوخته اخر راهرو توی هرکدوم از اتاق هام هم هست اگه دوسداری برو اتاق مهمان.
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صداش نیومد کمی شکالت صبحانه اماده کردم انواع واقسام بیسکوییت رو هم وی پیش دستی گذاشتم
وچایی وقهوه واب پرتغال با حوله ایی که تنش بود اومد توی اشپزخونه
به به چه میزی چیدی از کجا بلدی؟؟؟کم کم یاد گرفتمای کاش تو پسرم بودی سورنا .میشه بیایی با ما زندگی کنی؟؟؟نه.خنده ایی بلند کرد وگفت:
درست مثل خودم رکی .اگه دخترم راضی میشد باهاش ازدواج میکردی.من قصد ازدواج ندارمتمام حرفام رو با خشکی تمام میزدم
خخخخخ واقعا ازت خوشم میاد مثل جوونی های خودمی.من عمرا دلم بخواد مثل تو وحشی باشم.
چرا انقدر اخم میکنی سورنا جان؟؟؟بیخیال عادت کردم.میدونی من متخصص مغز واعصاب هم هستمجالبه.االن تو از دیشب تاحاال فکرت مشغوله میتونی بهم اعتماد کنی اگه قضیه دختر باشه میارم دستش رومیذارم توی دستت.
نیاز نیست .بشیننشستیم پشت میز وشروع به خوردن کردیم.
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انقدر از این شکالت ها نخور.چطور؟؟؟بگذار واسه پیریت.هرروز نمیخورم.خوبه-هفته  8باره

عالیه اینجور نه نمیشه تو باید بیایی خونه من زندگی کنینمیتونم اسفندیار.چرا؟؟؟دلیل دارمچه دلیلی؟؟؟تو هم مثل پسرمبهش فکر میکنم.باشه اگه بشه حتما بیا.قهوه یا اب پرتغال؟؟؟اب پرتغال.واسش ریختم وجلوش گذاشتم .تو دلم گفتم بمیری از وقتی طرز فکرش رو روی دختر خواهر زنش
فهمیدم اعصابم بدجور داغونه.
میگم سورنا جان میایی ظهر بریم باغ؟؟باید به کارای شرکت برسم.-چقدر از دیروز تاحال خشک وجدی شدی.
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-اینجور بهتره

کمی گذشت اسفندیار رفت خسته رفتم نشستم پای تی وی کمی زیر ورو کردم ساعت  42بود .صحنه ایی
عاشقنه از فیلم تایتانیک بود .اعصابم داغون تر شد
رفتم سراغ لباس هام وعکس 3در 1که از روز عقد واسه قباله انداخته بودیم رو از ایسان بود رو گرفتم
دستم وپلی رو زدم تا اهنگ بخونه واسم.
اسمون ابریهمیخواد بارون بباره
میاد سربه سر
این شهر بی قانون بذاره.
بگوبباره بشوره
همه خاطره هامونم
اخه از وقتی رفتی
من صدای بارونم
بپرس ستاره هامونم دارن ه-ر-ز میپرن
میگفتی قول میدم کسیو به تو ترجیع ندم
سر ِ من داد نزن
من خودم موجیم دیونه
از این دیونه خونه ام
قول میدم هیچ وقت ترخیص نشم
عینک افتابیتو بر دار هوا ابریه مگه نه؟؟؟
باال سرتو نگاه کن داره شب میشه مگه نه
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همه چی روبه راهه واست
همه میخندنو ومیگی قبال کجا اینارو دیدم
همه چی خوبه مثله وقتی کنارم لم داده بودی نه ؟
گفتی باید مرد بشم با بندای پوتینم.
تو رفتی خودمو دار زدم تو این زمستون بی رحم
نوک برجک دلت بود دردای توی س-ی-ن-ه ام
نگاه کن جسدمو
ازش ترس داری چرا؟؟؟
بهت گفته بودم نگاه ه......ز داری چرا
دیگه حرف نمیزنم بگی خسته اس صدا من
کار خودتو کردی ببین بسته اس چشامن
پلی رو قطع کردم وکوسن های روی مبل رو به همه جا پرت کردم.
خوب که همه جا رو بهم ریختم رفتم داخل باشگاه بدن سازیم وشروع کردم توی کیسه بوکس مشت زدن
.
روانی شده بودم دیونه ترم کرد من تنها بودم تنهاترم کرد ایسان نابودم کردی کنار دیوار فرود اومدم
عکس مچاله شده اش رو توی مشتم صاف کردم.
ایسانم .میدونی چقدر میترسم بیام خونه امون؟؟؟- ..
میدونی ترسم از چیه؟؟؟از اینکه بیام وعایشه بگه همراه ارمین رفتی.- .
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ایسانم تو منی که مثل کوه بودم رو فرو رخیتی .شدم مجنون بی لیلی .چرا همیشه عاشقا به همنمیرسن؟؟؟
- ..
چرا باید تو از من دور بشی؟؟؟یعنی انقدر ارمین رو دوس داریش؟؟؟؟- .
میدونی چقدر پشیمون از روزایی که واست خراب کردم ایسانم؟؟؟صدام خیلی گرفته شده بود خسته بودم نگاهم کشیده شد به جایی که ایسان چاقو زد درست روی بازوی
دست چپم.
با بغض گفتم:
ایسان بیا بازم اذیتم کن ولی خودت رو از من دریغ نکن.ایسان بیا ببین داغونم یادته اونشب دلت واسم سوخت؟؟؟- ..
ایسان چرا گذاشتی سرنوشتمون مثل جیمی وجینا بشه؟؟؟چرا گذاشتی مثل مرغ عشقمبمیرم؟؟؟میدونسی دیگه من کسیو ندارم رفتی؟؟؟حاال حتی جیمی وجینا رفیقای روزای سختیمم نیستن.
رفتم سمت اشپزخونه وقهوه تلخی واسه خودم درست کردم اشکم رو که چکید از چشمم رو پاک کردم
لیوان رو توی دستام گرفتم قطره اشکم چکید داخل لیوان قهوه زدم پلی .ورفتم کنار پنجره قدی سالن.
چشامو میبندممیخوام هرچی غصه اس بمیره
که تو خواب.
یکی از تنم عطرتو پس بگیره
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نمیشه نمیـشــه.
عزیزم
نمیدونی عشقت چقدر س-ی-نه سوزه
چه سخته
ادم چشم با تاریکیه شب بدوزه
همیــــــشه همیشه
شبا بیدار وروزا خیره به عکست این شده کارم
دیگه طاقت ندارم
دلم میخواد یه جایی اونور دنیا
خودمو جا بذارم
اخه عادت ندارم
تو که نباشی
خوابم نمیره
خیلی دلم میگیره
فراموشم نمیشه خاطره هامون
واسه من خیلی دیره
یه ادم چقدر طاقت غصه داره
چجوری؟؟؟
میشه خنده روی ل-ب-ام پا بذاره
دوباره دوباره.
به جایی رسیدم که باهیچکی حرفی ندارم
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نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم
نمیخوام بباره.
شبا بیدار وروزا خیره به عکست این شده کارم
دیگه طاقت ندارم
دلم میخواد یه جایی اونور دنیا
خودمو جا بذارم
اخه عادت ندارم
تو که نباشی
خوابم نمیره
خیلی دلم میگیره
فراموشم نمیشه خاطره هامون
واسه من خیلی دیره
سیگارم رو روشن کردم وشروع به کشیدن کردم
*****
دوازده ساعت بعد.
دوازده ساعته دارم به یک گوشه شهر نگاه میکنم چندبار در خونه زده شد ولی توجهی نکردم به یک نقطه
خیره شدن اونم وقتی فکرت جای دیگه باشه واسه خودش حرفیه پنج بسته سیگار تموم کردم خونه از
دود در حال منفجر شدنه.
اهنگ رو قطع کردم وتوی سکوت شب با نور شمع درحال گذروندن این شب شومم
این شبی که هرثانیه اش مرگم رو به یادم میاره.
این شبی که به من نشون میده ایسان هم رفت وترکم کرد
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این شبی که از همه چیز خیلی خسته ام حتی از خودم
از اینکه ادم قابل اعتمادی نمیتونم پیدا کنم وباز این محموله هم به مقصد میرسه
از اینکه من یک مهندس عمران که دوره دانشکده نظامی از ایتالیا داره.
کسی که یک پلیس مخفیه وهیچ کاری از دستش ساخته نیست.
کسی که داره به کشوری که ناخاسته شده عضوش خ-ی-ا-نت میکنه.
کسی که ایران وایرانی بودن رو دوسداره ولی از ادماش بیزاره
کسی که خواست باز سقفی بسازه واسه خودش ولی زیر همون سقف له شد.
از اوار سقفی که یک روز سر پناهم بود له شدم.
من خودم رو کشتم سورنا رو کشتمش.
باز عاشق شدم ولی اینبار خیلی بی روحم بی روح تر از قبل نمیتونم دیگه تحمل رفتن توی اون خونه ونبود
ایسان رو ندارم.
وقتی ایسان توی اون خونه نباشه یعنی مرگ من .یعنی رفت همراه عشقش ومن باز از زندگی بی نصیب
موندم.
ولی نه تاکی این انتظار کوفتی باید ادامه پیدا کنه؟؟؟
تا کی باید زجر بکشم؟؟؟اخرش باید با حقیقت روبرو بشم سوییچ ماشین رو دستم گرفتم ورفتم پایین
توی پارکینگ وقتی نشستم داخل ماشین هدیه ایی که برای ایسان خریده بودم بدجور روی مخم خود
نمیایی میکرد.
روی صندلی عقب اون خرس واون ست برلیان .واون گردنبندی که میخواستم وسط پیست رقص بهش
هدیه بدم اون حسی که برای خریدش گذاشتم.
سرم رو روی فرمون گذاشتم واز ته دل هق هق زدم .کمی گذشت ماشین رو روشن کردم وراه افتادم
سمت خونه ویالییم.
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رسیدم با ریموت در رو باز کردم ارسطواون لنگه در رو باز کرد توی حیاط ماشین عمو مهدی وحسام
ورهام بود.
سالم اقا خوبید؟؟؟با صدایی که به زور بلند شد گفتم:
ممنونم همه اینجان؟؟؟بله از دیشب تاحاال همه جارو دنبالتون گشتن ولی نبودید خیلی نگرانن خاله خانوم هم دوباری از حالرفتن اقا شهاب واقا نیما هم تازه رفتن.
ممنونموبا بی حوصلگی قدم هام رو برداشتم وخودم رو به سالن عمارت رسوندم.
حسام:بابا باز داغون میشه بخدا من تحمل شکستنش رو ندارم.
خاله با هق هق:
بمیرم برا سورنام دلم از دیشب تاحاال اتیشهیکدفعه صدای عایشه منو از خودم کشید بیرون وباعث شد همه سمتم نگاه کنن وبایستند وبه طرفم بیان.
واااااااااااایییییییی خدا یا شکرت اقا جان خوبید؟؟؟اقا حسام.حسام ورهام سمتم قدم تند کردند.
رهام:داداش خوبی؟؟؟
- .
حسام:دادا حرفی بزن جون دوتای مردم از دیشب تاال.
میخوام استراحت کنم.خاله به صورتش زد وگفت:
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خاله برات بمیره عزیزم خاله تصدق نگات بشه فدات شموشروع به هق هق زدن کرد وبه طرفم پا تند کرد
اومد وبا دستای سفید وتپلش دو طرف صورتم رو گرفت وگفت:
من پسرم رو میشناسم تو خوب نیسی .میدونم حالت خیلی بده.با بغض گفتم:خاله
جون خاله وبا گریه گفت گریه کن عزیزم گریه کن توی خودت بریزی منفجر میشی مغزت میترکه.گریه کن وخودش هق هق میزد.
من چرا انقدر بدبختم؟؟؟ودستای خاله رو از خودم باز کردم وبا ریختن اشکام صورتم رو برگردوندم وبه سمت پله ها رفتم .حتی
جرات نگاه کردن به عقب رو نداشتم از اینکه باز این جمع خورد شدن سورنا رو ببینن سریع به اتاق
خواب مشترکمون رسیدم تمامی خاطراتم واسم زنده شد .در کسری از ثانیه تمام اتاقو بهم ریختم وبا تموم
وجودم داد زدم:
خــــــــــــــــــــــــــــــــدا..یکدفعه در اتاق باز شد وحسام ورهام بعد هم یکی یکی همه داخل تاق اومدند حسام ورهام دستامو
گرفتند
ولـــــــــــم کنید .هق هق زدم ولم کنید .ولم کنید.وخودم رو روی زمین انداختم دیگه زانو هام نایی واسه ایستادن ومقابله با همه چیز رو نداشتم چقدر
زندگی سخت میگذره.
چقدر شرایط سخته.
خواستم ولی نشد این جمع باز شکستن سورنا رو دیدن.
-سورنا شکست دیدید نمایش تموم شد حاال بذارید تنها باشم
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حسام اشکش رو پاک کرد
دادا سورنا چرت نگو.ومن رو ا-غ-و-ش کرد وشروع به گریه کردن کرد بسه خورد شدن واسه ایسان بسه اشکم رو پاک کردم
وگفتم:
پاشید پاشید بریم پایینخاله:پسرم تو حالت خوب نیست
نه خاله خوبم مطمئن باش.حسام:پس بریم پایین.
همگی نشستیم سر میز شام عایشه با گریه غذا رو اورد همه سرا شون پایین بود لبخند ژکونده زدمو
گفتم:
شما اینجور میخوایین به من روحیه بدید؟؟؟حسام:نه دادا جون دوتایی گال بشاقابادون خیلی قشنگ بود.
لبخند مصنوعی تحویلش دادم اینبار سورنا شکست نمیخوره حتی اگه دق هم بکنم از نبود ایسان نمیگذارم
کسی بفهمه.
عایشه غذا رو اورد.
بفرمایید.چنگال رو داخل بیف استراگف کردم یادمه این غذا رو والزانیا رو ایسان خیلی دوس داشت ومعموال وقتی
زنگ میزدم سفارش میدادم روی یه برگه واسه اینکه باهام قهر بود مینوشت کمی خوردم اشک توی
چشمام جمع شد با بغض به بشقابم نگاه کردم
خاله:چیزیه عزیزم دوس نداری؟؟؟
-نه خاله داغ بود.
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دروغی که باعث شد دیگران رو ناراحت نکنه ولی من این شکست رو نمیپذیرم من به ایسان ثابت میکنم
که اون پسر عوضیه البته ای کاش باورم کنه اول از اون باید توی خونه اسفندیار نفوذ پیدا کنم.
واسه شناخت افراد اون خونه واینکه دیروز تاحاال یه سوال مثل خره افتاده به جونم که این همون همایونه
که من دنبالشم یا نه؟؟؟
اگه پسر اسفندیار همون همایون باشه کارم خیلی سخت میشه خیلی واز همه مهم تر یک تیرو چند نشون
میزنم.
صدام رو صاف کردم وگفتم:
عرضم به حضورتون که من از این به بعد قراره با شخصی به اسم اسفندیار خان زندگی کنم.غذا توی گلوی حسام پرید ورهام هم بدجور نگاهم میکرد.
راستش واسه کاره پس کمتر میتونم ببینمتون واینکه بعد شام حسام ورهام تشریف بیارید داخل اتاقکارم کارتون دارم.
شام که تموم شد رفتم سمت اتاق کار به محض بسته شدن در اتاق حسام محکم مشتی حواله صورتم کرد.
روانی میخوایی بری تو دهن شیر؟؟؟اینجوری سند مرگت رو امضا میکنی..من چیزم نمیشه .نترس میخوام حلواتو بخورم بعد برم اون دنیا.رهام:ببین سورنا هرچی گفتی هیچی نگفتم ولی دیگه این کار رو نمیگذارم انجام بدی میفهمی؟؟؟
من نظر نخواستم.رهام مشتی حواله صورتم کرد که منم بی جواب نگذاشتم ودعوامون شدت گرفت اونقدر که خسته شدیم
سه تایی نشسته بودیم روی زمین واز دماغ حسام واز ل-ب رهام خ-و-ن میومد حسام اشکش رو که
ریخت رو پاک کرد وگفت:
دادا نرو جون دوتای .ترو به موال نرو میکشنت.-نگران نباش داداش قول میدم سالم برگردم .تازشم من فهمیدم که همایون پسر اسفندیاره.
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رهام:چی؟؟؟؟پس منم میام سورنا.

نمیشه رهام تو قیافه ات رو که تغییر ندادی اونا میشناسنت .هرچند اینجا که میایی استتار میکنی ولیاونجا فرق داره
رهام هم اشکش رو پاک کرد ودوطرف صورتم رو گرفت وگفت:
میدونی اگه یه موت کم شه من میمیرم.پسر خوب تو برو واسه هما بمیر .خخخخخخوزدم به بازوش ایستادم وبهشون دست دادم وگفتم:
اگه اتفاقی افتاد ترو خدا شما دخالت نکنید از چهار گوشه کشور اگه اتفاقی واسم بیافته پرونده واسش بهجریان گذاشته میشه.
رهام:ولی
ولی نداره داداشم من فردا میرم خونه اش دعا کنید هرچه زودتر بتونم یک بازرس وقاضی قابل اعتمادپیدا کنم وتمام مدارک رو دستشون بدم.
حسام:مراقب خودت باش .اگه بمیری میام تو قبرت جیش میکنم میام از گور درت میارم ودارت میزنم
اصال نابودت میکنم مرده ات و میسوزونم بعدم میریضم توی چاه توالت.
دست درد نکنه.با این حرفم باعث شد شونه هاش مردونه بلرزه وهق هقش بره باال وبه ا-غ-و-ش بکشه من رو
دادا یه وخ یه طورت نشد من به قران دق مرگ میشم زودی از خونه اون مرتیکه میایی بیرون واال میرموخودما از برج میالدیدون پرت میکونم پاین.
باشه گریه نکن دیگه عه من که نمیخوام بمیرم توام من میخوام واسه ایسان عروسی بگیرم.باشه دادا باشد توسالم جون به در ببر خودم واسه عروسیت انقدر قر میدم کا کمرم بخشکد-باشه خخخخخخ
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همگی رفتیم بیرون وقرار شد که من فردا برم خونه اسفندیار تا اخر شب یعنی ساعت  48هرجور شد
خودم رو شاد نشون دادم ولی از درون دیگه جونی واسم نمونده بود داغون بودم.
همگی رفتند وتازه اول شب بود واسه من خواستم اخرین شب رو که توی این خونه ام رو توی اتاق ایسان
بخوابم
عزم رفتن به باال کردم که یکدفعه عایشه صدام زد.
اقا جان میتونم وقتتون رو بگیرم؟؟؟رفتم از پله ها پایین وگفتم:
بگو؟؟؟بریم سالن؟؟بریمزاهده خانم هم همراهمون اومد نشستیم روی کاناپه ها بعد اینکه عایشه خوب خالی شد از گریه کردن
گفت:
اقا جان به خدا خانوم جان برمیگرده غصه نخورید ها یه روز برمیگرده وباز صداتون میکنه مطمئنم.ایستادم پوزخندی زدم وگفتم:
میدونی حسین پناهی یه حرف خیلی قشنگ میزنه میگه میدونم یه روزی برمیگردی ولی روزی کهبرگشتی وصدام زدی دیگه نه روز مهمه ونه صدات
ورفتم از پله ها باال نمیدونم با برگشتن ایسان چه عکس العملی نشون میدم ولی مطئنم نمیتونم ببخشمش
حتی اگه عاشقترینشم باشم روی ت-خ-تش دراز کشیدم وتمام عطرش رو بلعیدم
چرخی زدم واشک هام شروع به ریختن کرد ناگهان توی تاریکی شب تار مویی از ایسان مثل ابریشم برق
زد.
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نشستم روی ت-خ-ت اروم گرفتم توی دستم نگاه به دراور کردم چندتایی رمان روش بود یکیش رو که
اسمش تا نفس هست بود باز کردم واروم گذاشتم زیرش رفتم کنار پنجره چرا این روزای برفی تموم
نمیشه؟؟؟
قبول من باختم
به زندگی
به خودم
به ایسان.
به زندگی اشکام رو.
به خودم ایسان رو.
وبه ایسان عشق رو.
دیگه این چشما نمیتونه دروغی بگه واسه خواستن ایسان دیگه این تاپ تاپ قلب دروغ نمیگه کاش میشد
همه چیز رو پلی بک کرد تا درست بشه همه چیز اروم چشمم رو روی هم گذاشتم وخوابم برد .قبل از
رفتن به شرکت به اسفندیار زنگ زدم:
الو جانم پسرم؟؟؟سالم.سالم به جماالتت گالدیاتورم.این گالدیاتورت یک پدری ازت در بیاره اسفندیار که هفت پشتت تو قبر رو ویبره بره.
راسش میخواستم بگم عصر اگه زنده موندم ونفسی موند میام وبه گفته شما خ-و-نتون.چی؟؟؟راست میگی؟؟؟وای نمیدونی چقدر خوشحالم از این قضیه امشب واست جشن میگیرمنه .نه ببینید هنوز چیزی قطعی نیست کارای من رو که میدونید؟؟؟اگه اومدم بگذارید جشن رو اخر هفته.
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باشه پسرم بیایی ونیایی خوشحالم میکنی ای کاش پسر واقعیم بودیای کاشای کاش نبودم قهقه ایی شیطان امیز زد وقطع کرد رفتم سمت شرکت باید این موهامو کوتاهشون کنم
عصر به ارایشگرم باید خبر بدم بیاد نشستم پشت میز .به منشی زنگزدم وگفتم همه قرارداد های امروز و
به جریان بندازه ساعت  44بود
یک قرار داد برای ساعت  3عصر داشتم یکدفعه در باز شد وحسام حراسان پرید داخل.
منشی:اقا بگذارید هماهنگ کنم .اِ اقا این کار...
احمدی میتونی بری ایشون حسام هستن دوستم هروقت بخوان میتونن بیان.حسام:داداش.
احمدی برو دیگهچشم قربان.نشستم روی کاناپه وحسام هم روبروم
میگی چی شده حسام ؟؟؟داداش بدبخت شدیچی شده؟؟؟ارسطو ته قضیه رو در اوردته قضیه چیه؟؟؟؟ته قضیه ایسان رو.خب؟؟؟-خب؟؟؟؟؟؟؟؟بدبخت شدی میگم پسر.
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اخه چرا؟؟؟ایسانت عشقت.-عه بگو دیگه؟؟؟

ایسان دختر خواهر زن اسفندیاره یه جورایی اسفندیار جونش به این دختر وصله.چی؟؟؟ناگهان تمام اتفاقات ارمین همایون ایسان واییی حرف اسفندیار.
اینکه عاشق دختر خواهر زنشه وبهش میگه عمو تمامی حرف ها بین خودم وایسان توی ذهنم اومد.
الوووو خوبی پسر؟؟؟چه بد.چه بد فقط؟؟؟افتضاحه به اسفندیار بگه دخلت رو میارن.اون که نمیگه .یعنی این ارمین انتر پسرشه؟؟؟بهش نگه؟؟؟نه شنیدم پسره خیلی فوفول ومثبتهپس اینکه شیشه میزنه وماری جوونا چی؟؟؟نه خره دروغه ولی توی کار قاچاق نیست با این اسفندیار هم اصال میونه خوبی نداره مثل کارد وپنیرنچی؟؟؟حاال میخوایی چیکار کنی؟؟؟فعال نمیتونم برم خونه اسفندیار ایسان همه چیو میفهمه وشاید لو بده من رو خونه اسفندیار رو میگذارممرحله اخر .حاال باید ادمای قابل اعتماد پلیس واسم کار کنید که هدفشون پرونده های پول شویی وقاچاق
باشه.
-باشه با این فرایض باید از ایسان دست بکشی.
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عمرا.-چی میگی؟؟؟میدونی اسفندیار عموشه؟؟؟

عموش کجا بود؟؟تازشم اون اصال از ادمای بد وقاتل خوشش نمیاد.مگه نمیخوایی عمو جونش رو گیر قانون بندازی؟؟؟خب ارهپس فکر ایسان فرد رو از مخت بیرون کن اقای سورنا سرداری.ولی.ببین تو با این کارات لطمه بزرگی بهش میزنی میدونی؟؟؟ای خفه بشی الهی.خودت بیشعور اگه بهت نگفته بودم گند زده میشد به زندگیت که.باشهبریم ناهارحاال؟؟؟خب گشنمه ننه ام که تو اشپزخونه نیمیرد این خدمتکاریمونم کا فقط ساعت  43غذارو میپزد .ینی میذاردبخوریم .بعدیشم کو تا خونه کلی راس .وخی بریم این کنار شرکت بزنیم یه غذای توپ بر بدن.
نوچ من گرسنه نیستم.اَی وخی خره جون دوتای دلم لک زدس برا یه غذا بیرونی.دلت رو بنداز داخل وایتکس .خخخخخزبونت رو میکشم از حلقومت بیرونا سوری جون وخی خره.-خر خودتی.
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-فعال تویی جون دوتایی.

بتمرگ همینجا به منشی بگم بگه از بیرون واسمون پیتزا بیارن.یکدفعه صورتم رو کشید ویکی اینطرف ویکی اونطرف ب-و-س-م کرد.
بیگیر این ماچا را کا دلم لک زدس واس پیتزا میتزا.عجب بگو دلم لک زده واسه مفتی خوری.اون که بله .تا سورنا باشه من چرا دس تو جیبا مبارکم کنم؟؟؟فعال که شدیم 44به. 4اون یک بارم که یه دونه ساندیچ فالفلم دادی که به هیچ جام نخورد خسیس اصفهانیخسیس.
خسیس نه واقتصادی ..خخخخ حیفس جون دوتای پول خرج کونی.بدبخت اون دختری که قراره زنت بشه سال یک بار فکر کنم مانتو واسش بخری.همینه که هس .میخواد بخواد نیمیخوادم نخواد میرد خونه باباش .خخخخخخخخخخخ رووو رو برم .من که اگه دختر داشتم حاضر بودم موهاش مثل دندوناش بشه وبه توشوهرش ندم.
دلدم بخواد پسر به این اقایی با کماالت فقط یکم خسیسم همین.خخخخخخخخ عجب.پ زنگیدا بزن روده کوچولیه گنده ییه را دو لپه غورتش داد.زنگزدم وبه منشی گفتم واسمون سفارش بده.
میدونی سورنا.چی؟؟؟-رودام االن کل کشید .گفت کلی لی لی لی.
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وعدا کِل زدن رو در اورد
دیونه اینجا شرکته نه دفتر ازدواج.خره روده ام میدونی چرا کِل کشید؟؟؟بگو؟؟؟واسه اینکه پیتزا میخوام بخورم هروقت یه غذا خوشمزه بخوری کِل میکشه هروقت غذا بد باشه گریهمیکنه.
عجب روده هات تکنولوژیشون خیلی باال رفتهاصفانیا اینن دیه..عجب.همون موقع منشیم احمدی پیتزا ها رو اورد وداد ورفت وقتی خوردیم حسام گفت:
خره دسی دسی اجیم هما دارد میرد .دوهفته دیه عروسیشه س.پس میخوایی بمونه؟؟؟خب سنش که سنه ازدواجه باید ازدواج کنه.دلم واسش تنگولیده میشد.قیچی میارم واست گشادش میکنم .خخخخعه ضد حال.من حال دارم .اتاق ندارم خخخخخخاووووییی سورنا میام خفت میکنما.با دست یا با طناب؟؟؟بادستام.-دودستی یا یک دستی؟؟؟
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با دوتا دستم.االن یا بعد؟؟؟همین حاال.-پیاده یا سواره.

یکدفعه به طرفم هجوم اورد وگردنم رو فشار داد از خنده دیگه نفسم باال نمی اومد .کمی که گذشت رنگ
خنده گرفت صورتش وبعد شروع به قهقه زدن کرد.
پسرمون خل شد رفت.بی ادبوکنارم نشست
میدونی سورنا دلم میخواد این ایسان با این ارمینی زن وشوور بشن حالت گرفته شد خیلی زبون دراوردی.
غلط کرده ایسان.از لج توهم شده میذارم بره دادگاه طالق بگیره.روانی من ظرفیت ندارم اذیتم نکنا .میزنم یهو یه کاری دست خودم میدماوه اوه خخخخجدی میگم حسام هیچ وقت از طرف ایسان با من شوخی نکن.پسر تو کی اینقدر عاشق ایسان شدی؟؟؟همون وقتی که رفته بود سمت بالکن همونجا دلم واسش لرزید.وای نکنه مسهله این ایسان خخخخخخخ اسالی شدی رفت نه؟؟؟خخخخخ-حســــــــــام.
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وخی عامو پسریمون بدبخت شد چن وخته اسالی شدی؟؟؟؟خخخخخخحسام میزنم نابودت میکنما.نا به اضافه بود یا منهی بود ؟حسام.خب نا رو حذف کن بو میگیرم.پاشو برو ببینمبا ماشینم یا با پاهام؟؟؟با هرچیزی میخوایی بری برو االن شُراکام میان.شِرکات میان؟؟؟خاک تو سرت مگه اینجا دیزنی لندس؟؟؟شِرک تو شِرک شدسحسام.هان؟؟؟برو شب میبینمت.وای خاک تو سرم شب منا میخی چیکار؟؟؟میام خ-و-نتون پاشو برویکدفعه زد تو سرش وگفت:
پ برم خونه رو خالی کنم تا راحت باشیمحسام.وزدم به بازوش.
ایستاد وگفت:
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من برم خونه رو خالی کنم خودمم خوشگل کونم شام براد چی چی بپزم عشقم؟؟؟قووت بگیری واسهاخر شب .خخخخخ
حسام برو تا عصبیم نکردی برو.خب بوگو چی چی بپزم؟؟؟هر کوفتی که دوس داری .عه برو دیگه.چشم چشم نزن رفتم.ورفت بیرون یه دفعه برگشت ونیمه پیتزاش رو برداشت ورفت اخر سر هم ب-و-سی رو هوا واسم
فرستاد دیونه .خخخخ
ساعت رو نگاه کردم  48132بود تاساعت  3که قرارداد داشتم کلی وقت هرز داشتم تلفنم رو توی دستم
چرخی دادم وزنگزدم اسفندیار.
جانم پسرم؟؟؟سالم میخواستم به عرضتون برسونم که واقعا شرمندهواسه چی پسرکم؟؟؟عه مردشورت رو ببرن اگه تو بابام بودی خودم رو دار میزدم.
واسه اینکه نمیتونم بیام.چرا اخه؟؟؟یک سری کارا باید انجام بدم میشه واسه یکی دوهفته دیگه بعدش میام اونجا.اها عالیه باشه هرجور راحتی پسرم.ناراحت که نشدی؟؟-نه واسه چی؟؟؟عصر بعد از کارات بیا یه سری شرکتم بزن باید پرونده ها و بهت تحویل بدم.
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-باشه

وقطع کردم .نشستم پشت صندلیم وچرخش دادم روبه پنجره دستام رو مثل بالشت پشتم گذاشتم وبه
منظره تهران که خیلی الوده شده توی این هوای برفی نگاه کردم من باید خیلی سریع بتونم افرادی رو
قابل اعتماد پیدا کنم .با این حساب باید اول کار همایون رو تموم کنم .ولی از طرفی از وقتی عاشق ایسان
شدم دلم نمیخواد دستم به خ-و-ن کسی الوده بشه.
باید اون رو به قانون بسپرمش پس خانوادگی میفرستمشون توی بازداشتگاه وزندان اب خنک بخورن .اول
باید یک نفر رو بجورم که پرونده ها رو به اجرا بگذارم .بعد از اون باید ایسان رو که توی اون خونه ای
قانع کنم .وقتی رفتم باید موقعی باشه که طرف ناهار یا شام باشه بتونم راحت یکجا ایسان رو قانعش کنم
ولی ای کاش قانع بشه..
نگاه به ساعت کردم عه لعنتی برو جلو دیگه تازه ساعت یک عصره ایستادم وپالتوم رو پوشیدم ورفتم
بیرون.
احمدی من واسه قرار داد اینجام.چشم قربان.سریع رفتم خونه سادرین دوستم که توی رُم باهام توی دانشکده پلیسی دوره گذروند خونه اش توی
غرب تهران بود
توی یک اپارتمان  422واحدی طبقه  1رو زدم ورفتم باال .ایستادم وزنگ در رو زدم بعد از گذشت چند ثانیه
.
کیه؟؟؟سادرین منم دیگهدر رو باز کرد ودستام رو گرم فشرد وزد به شونه ام وذوق زده گفت:
رفیق کجایی؟؟؟-همین اطراف
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شنیدم واسه خودت کسی شدی؟؟؟بشنو وباور نکن خخخخ-بیا تو.

رفتم داخل خونه اش تمیز بود اولین سوال که از این شلخته پرسیدم این بود که.
زن گرفتی؟؟؟نه بابا من گورم کجامه که کفنم باشه.نگاه کردم بهش چهارشونه وبلند قد موهای زیتونی رنگ وچشمای ابی قیافه اش بیشتر شبیه غربی ها بود
تا اینکه یک اصیل زاده ایرانی باشه.
چیه بابا خوردیمون.بیشعور.چیشده یادی از ما کردی؟؟؟راسش چندین ساله که ذهنم متمرکز پرونده این ساموئله"لقب اسفندیار" .اره بگو مگوش توی اداره هست به کجا رسیدی؟؟؟به همه جا ولی یک ادم قابل اعتماد میخوام .از طرفی فهمیدم پسرش وخانواده اش همون حیوونایین کهبهم وبه خانواده ام اسیب رسوندن.
چی؟؟؟اره امروز فهمیدم.خب از دست من چه کاری بر میاد میدونی که جایزه چند میلیون دالری امریکا واسه پیدا کردن اینشخص گذاشته که هویتش فاش بشه توی اف بی ای وفدرال ریاست جمهوری امریکا کابینه ایران همه جا
سگ داره .هیچ کسی نمیتونه هویتش رو فاش کنه ولی تو اونقدر قوی وادم معروفی هستی که این کار رو
انجام بدی .من هم از خدامه که بتونم کاری کنم
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راستش االن تمامی پرونده هاش اماده اس من رو برای اخر این هفته میخواد بفرسته سر یک محمولهخیلی بزرگ واین مدرک باعث اعدامش میشه وپرداخت حق غرامت به دولت .تازشم تمامی اموالش
مصادره میشه وحق وکیل هم ازش گرفته میشه هرکسی باهاش همکاری کنه برگه اعدامش رو امضا زده.
خب این که عالیه در جریان بندازش.نمیشه .یادت نیست توی دانشکده که بودیم مازیار خان که یکی از این قل چماق های کوچیک بود چقدرپارتی توی کابینه ودادگاه اصلی داشت فقط شش بار پرونده ها غیب زده شد.
اها .راستش یک خ-و-نواده هستن مقید به قانون االن توی ایتالیان فامیل مَرده فرد هستش گروهباناردالن فرد .با زنشه زنشم گروهبان آینور سلمانیه.
االن گفتی ایتالیا اقامت دارن؟؟؟اره چندین ساله که روی پرونده همین ساموئل کار میکنن ولی اسم ورسمش رو نمیشناسن فکر میکننتوی ایتالیاس.
یعنی الکی دارن سر میدوند؟؟؟اره ولی اونجا تونستن چندباری محموله هاشو گیر بندازناین که خوبه.ولی دستشون به جایی بند نشدهخب گفتی اردالن فرد.اره واقعا ادمای خیلی قابل اعتمادی هستن ادمای محشرین خوش اخالقن اون هفت سالی که ایتالیا بودمپیششون زندگی کردم خیلی فوق العاده ان .فقط ای کاش عکسی از این ساموئل نشونم میدادی.
خوبه .پس بلیط بگیر واسه فردا یا اولین وقتی که پروازه ایتالیاس تا بریم ومالقات حضوری با این خانوادهپلیس داشته باشیم .عکس هم اصال حرفش رو نزن..
-حتما اخه چرا؟؟؟
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نمیخوام توی خطر بیافتی ..خب گلوم خشکید شلخته خان یه چایی قهوه ایی چیزی تعارف نمیکنی؟؟؟ای وای ببخشید االن میامورفت وکمی که گذشت قهوه اورد کمی از قهوه ام رو مزه مزه کردم وگفتم:
چقدر فامیل این یارو اشناس حس میکنم جایی شنیدم.خیلی مشهورن شاید از روزنامه ها یا اخبار شنیده باشی.شایدزنگ بزن فرودگاه ببین واسه کی بلیط هست.باشه.تلفنش رو توی دستش گرفت وزنگ زد.
الو سالم فرودگاه مهر اباد.-------میبخشید اولین پروازتون واسه ایتالیا –رُم کی هست؟؟؟- ..
بلیط میخواستم.- ..
دونفر .سادرین احتمام وسورنا سرداری.- ..
بله.-بله حتما..
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- ..
چشم..- ..
خیلی ممنونم.- ..
خدانگهدار.چی گفت؟؟؟شب ساعت .48امشب؟؟؟بله سورنا خان پس کی؟؟؟رزرو کردی؟؟؟اره دیگه چیزی شده؟؟؟؟نهراسی تو ازدواج نکردی؟؟؟-هم ازدواج کردم هم نکردم..

خخخخخخخخخخخخ جدی میگی؟؟؟یعنی چی؟؟؟نکنه باز اون دخترا که دورت هستن رو میگی؟؟؟نه .این باهمه فرق داره زنمه بابا.شوخی میکنی؟؟؟مگه من حساب شوخی باهات دارم؟؟؟خخخخ-عه سورنا راستشو بگو ببینم
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جدی نشستم وگفتم:
اره اسمشم ایسانه.-بچه دار شدی؟؟؟

نه بابا خدا یه بار عنایت کرد اونم نفله شد رفت .خخخخبیشعور درست حرف بزن دیگه.بابا وقتی میرفتم دانشگاه درس میدادم دختری به اسم ایسان سیریش شده بود همش اذیتم میکردماشینمو داغون کرد وکلی بالی دیگه سرم اورد تا اینکه منم واسه تالفی بردمش خونه باغ وکارش رو
ساختم.
کشتیش؟؟؟نه بابا حی وحاضره ولی االن داره خوش میگذرونه واسه خودش .اونم با ارمین جونش.ارمین کیه؟؟؟یه کره خر.نگو عاشق شدی که باور نمیکنم.اتفاقا توی تور این خانوم کوچولو افتادم ولی چه فایده که من رو به عنوان یه دوست خیلی معمولی قبولداره .حتی یک درصد هم احتمال بودن دوباره باهاش نیست.
پس چرا میگی زنمه؟؟؟خاله زینبو که میشناسی مادر حسامارههیچی این دختره تصادفی با خاله اشنا شد وهمش حسام بهم میپرید که ایسان خوبه وعقدش کنم .منمعاقد اوردم عقدش کردم.
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خب االن چی؟؟؟-از پریشب تاحاال عه مگه تولد نیومدی؟؟؟

اومدم ولی بهم زنگ زدن از اداره رفتم .پس راست بود زن گرفتی.پس چی؟؟خب بقیه اش؟؟؟از پریشب تاحاال رفته.چجور رفته؟؟؟هیچی با این پسر عموشه کیشه تصادفی اومه بود توی جشن تولدش یکدفعه ایسان من رو رها کردورفت وسط پیست رقص وقتی رفتم دیدم که با همون ارمین خان فیس تو فیسن منم خونه رو ترک کردم
.
وبعدش؟؟؟بعدی نداره همین اها راسی دختر خواهر زن ساموئل این ایسانِ.چی؟؟؟ یه بار دیگه بگو؟؟؟عه سخته همونی که گفتم با ارمین دختر خاله پسر خاله ان.چی؟؟؟وای چقدر خنگی درست مثل همون روزا دانشکده که منو میکشتی خخخ.بی ادب تو چرا این دخترو انتخاب کردی؟؟؟میدونی ممکنه هم واسه خودش وهم واسه تو تهدیدباشه؟؟؟
دیگه کاریه که شده من برم شرکت یک سری قرار داد دارم با رهام هم هماهنگ میکنم شب ساعت 44اینجام.
-باشه
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ایستادم ورفتم دم در تا بیرون همراهیم کرد ووقتی دکمه اسانسور رو زدم ندیدمش سریع رفتم توی
شرکت ساعت 3بود واالن بود که شرکا سر برسن بعد از بسته شدن قرار داد  42میلیاردی وراحت شدن
اوضاع رفتم سمت خونه ساعت 7بود.
باز این هوای لعنتی برفی بود عایشه رو صدا زدم عجیب بود امروز نیومده.
عایشهکمی گذشت زاهده اومد
عایشه کجاست؟؟؟زاهده:اقا جان رفتن جایی.
کجا؟؟؟چیزه.چی؟؟؟چیزی شده؟؟؟راستش اقا جانم عصبانی نمیشید که؟؟؟واسه چی؟؟؟عایشه رفتن پیش ایسان خانومچی؟؟؟؟بله اقا جان ایسان خانوم اومدند اینجا وباماشینی بودند باهم رفتند بیرون من هم اجازه دادم البته اگه شماصالح ندونید نمیگذارم دیگه بره.
ایسان اومده بود اینجا؟؟؟بله اقا جان.-حالش چجور بود؟؟؟
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راستش اقا جان خیلی خوشحال بودن .اخ یعنی نه نبودن.میدونم میخواست دل من خ-و-ن نشه پس ایسانم از دوریم خوشحاله عجب ایسان خانوم .بدون حرفی
رفتم توی اتاق خوابمون کمی دراز کشیدم وقتی بیدار شدم ساعت  42بود رفتم پایین
عایشه:مامان میگفت با اقا ارمین نامزد کرده
زاهده:یه وقت به اقا نگی ها بخدا مثل سوفیا خانوم میشه.
عایشه:خیالت راحت مامان ولی خانوم جان انقدر خوشگل شده بود.
زاهده:از اولشم خوشگل بود دخترکم .اون پسره هم آمد دخترکم؟؟؟
عایشه:ارمین؟؟؟اخر سر آمد مامان جان
اِِهم .عایشهعایشه ترسید ولی سریع خودش رو کنترل کرد خیلی ناراحت بودم ولی خودم رو کامال کنترل کردم.
بله اقا جان؟؟؟میشه چمدونم رو حاضر کنی؟؟؟لباس زیاد بگذار.زاهده:اقا جان کجا ؟؟؟
میخوام برم.عایشه با گریه:اخه چرا اقا جان؟؟؟
نپرسید منم نمیگم .واسم دعا کنید.عایشه:آقا جان ترو خدا نرید .بخدا اون پسره ناراحت میکنه خانوم جان رو.
عایشه.-اقا
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بسه دیگه .من میرم االن هم میری باال ح-م-ا-م رو اماده کن توی وان نمک دریایی بزن زاهده توهمشامم رو اماده کن.
عایشه:چشم اقا.
زاهده:چشم اقا.
نشستم روی صندلی توی اشپزخونه و 5دقیقه گذشت که شامم رو واسم اماده کرد خوردم ورفتم باال .توی
وان دراز کشیدم ونیم ساعت خودم رو ازهمه چیز جدا کردم .به این فکر کردم که پوز اسفندیار رو میتونم
به خاک بزنم.
اومدم بیرون چمدونم گوشه اتاق بود سریع لباس هام رو پوشیدم وراه افتادم سمت خونه سادرین.
-----------ایسان:
االن دوروزه که خونه عمو هستم زیاد جلو ارمین نمیرم دلم خیلی واسه عایشه تنگ شده از حق نگذرم
سورنا این روزای اخر خیلی خوب شده دلم واسه اون هم تنگ شده .سریع بی ام و البالوییم رو که عمو
واسم خریده بود رو سوار شدم ورفتم سمت خونه سورنا کسی خونه نبود ساعت 48بود ای کاش بیاد خونه
.
میادش من مطئنم من ازش خداحافظی وتشکر نکردم که .رفتم داخل عایشه پرید پیشم ب-و-س-ه
بارونش کردم چقدر دلم واسه این دختر تنگ شده بود نشستیم وکمی صحبت کردیم کمی که گذشت
وفهمیدم سورنا نمیاد وخیلی بهم بر خورد گفتم:
عایشه پاشو بریم.کجا خانوم جان.عه انقدر بهم نگو خانوم جان مگه دوستت نیستم؟؟؟بهم بگو ایسان.باشه ایسان جان خوبه؟؟؟-عالیه .لباس هات رو بپوش بریم یه جای خوب.
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باشه االن حاضر میشم.ورفت.
زاهده:خانوم جان مراقب عایشه هستید که؟؟؟
-بله خیالت راحت زاهده جون..

زاهده رفت سمت اشپزخونه موبایلم رو گرفتم دستم وشماره هلینا رو گرفتم.
جانم ایسان؟؟میایی بیرون؟؟؟کجا؟؟؟اگه مامانم اجازه بده میام.راضیش کن من نیم ساعت دیگه اونجام.اوففف باش .با بایبابای.همراه عایشه رفتیم وهلینا رو هم سوار کردیم ورفتیم سمت رستوران وکمی غذا ی سبک خوردیم وراه
افتادم سمت پیست توی راه بودیم ارمین زنگ زد.
عشقم کجایی؟؟؟سالم عشقم دارم میرم پیست.شب بیا بریم همراه بقیه مهمونی.هلینا وعایشه همراهمنبه اونا هم بگو بیانچرت میگی ارمین؟؟؟-مهمونیش خاص نیست توی رستورانه.
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اها باشه بای عشقم.بای خانوممقطع کردم

عایشه:خانوم جان نمیخوایید خبری از اقا سورنا بگیرید؟؟؟
بگو؟؟؟عایشه:راستش وقتی رفتید
هلینا:ببینم این سورنا همون استاده؟؟؟
اره چطور؟؟؟وای نمیدونی چقدر با جذبه شده اینقدر باحال شده که نمیدونیجدا.راسی بیشعور چرا استعفا دادی؟؟خب دیگه.مرض .اخه این ارمینم ادمه تو باهاشی؟؟؟هلینا.عایشه:راس میگه خانوم جان پسره یه حالیه.
هلینا:به نظر من استاد سرداری خیلی خوب تره تازشم همش سراغت رو میگیره این دوروزه.
چی؟؟؟اوهوم تازشم اگه ببینی چه تیپایی میزنه .کفت میبره من که دختر سر به راهیم دلم واسش میره.یکدفعه بهم برخورد شاید هم حسودیم شد نمیدونم چه حسی بود ولی بلند دادزدم:
-عه تو غلط میکنی.
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هلینا:چت شد؟؟؟منظوری نداشتم
هیـ چی بابا عهخیلی ناراحت شدم نکبت نباید تیپ بزنه دل دخترا رو ببره عه اصال به من چه؟؟
عایشه:اره اقا جان خیلی تیپ میزنن واقعا سورنا خان خوشتیپن.
هلینا:عایشه جون من بیا جامون رو عوض کنیم حاضرم خدمتکارش باشم وهرروز ببینمش
عایشه زد به بازو هلینا وخندید وگفت:
نه بابا اقا جان خودشون عاشقن.یکدفعه باشنیدن این حرف که سورنا باز تونسته عاشق بشه بهم ریختم ومحکم زدم روی ترمز سر هلینا
خورد توی شیشه وعایشه به جلو پرت شد.
هلینا:وای ایسان امروز چته تو؟؟؟
هیچی.ویکدفعه اشکام سرازیر شد نمیدونم چرا ولی خیلی دلم میخواست گریه کنم کمی که گذشت اروم شدیم
به پیست رسیدیم.
جلوی پیست دکه ایی بود سیگار میفروخت همیشه میدیم که سورنا سیگار میکشه میگه دردامو اروم میکنه
نمیدونم چرا ولی حس میکنم خیلی داغونم دور از چشم بقیه یه بسته خریدم فندک هم توی ماشین بود.
خداییش پیست توچال فوق العاده اس رفتیم پشت تپه ها وهلینا وعایشه ومن همدیگه رو حول دادیم
وگلوله شدیم توی برف
روی برف ها دراز کشیده بودیم که دلم گرفت پاکت رو در اوردم وگفتم:
میکشید.هلینا:احمق شدی؟؟؟
-یه باره لوس نشید.
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عایشه:مان زاهده منو میکشه خانوم جان من نمیکشم
باشه .توچی هلینا.یکی بده امتحان کنم.وقتی روی لبم گذاشتم ودودش رو داخل ریه هام فرستادم حس کردم در حال خفه شدنم انداختمش دور
وهمراه هلینا شروع به سرفه کردیم هلینا دیگه نکشید ولی من باز شروع به کشیدن کردم کمی که گذشت
یاد گرفتم تا ساعت  42همراه عایشه وهلینا وارمین بودیم ارمین مثل قبال ها بهم ارامش نمیداد دلم همش
بهونه میگرفت .عایشه رو رسوندم .رفتم پیش ارسطو وگفتم:
سورنا خونه اس؟؟؟بله خانوم.میایین داخل؟؟؟نـ..ـهبیاییننه من میرموسریع سوار ماشین شدم چقدر دلم واسه سورنا تنگ شده بود .رسیدم توی پارکینگ عمارت عمو
اسفندیارموبایلم زنگ خورد عایشه بود وصلش کردم.
الو خانوم جان.چیشده عایشه چرا داری گریه میکنی؟؟؟اقا جان اقا سورنا.سورنا چی؟؟؟نزدیک بود قلبم باایسته
-داره میره.
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چی داره میره؟؟؟یعنی چی داره میره؟؟؟کجا داره میره؟؟؟نکنه با عشقش داره میره؟؟؟
چی؟؟؟داره میره سفر االن هم ماشینش رو سوار شدن ورفتن.چی میگی تو عایشه؟؟؟اخه چرا داره میره؟؟؟نمیدونم خانوم جان نذارید بره.وا دیونه شدید مگه به حرف منه؟؟؟خب برهوقطع کردم عه اعصابم پاک بهم ریخته بود .یعنی چی سورنا داره میره؟؟؟یعنی انقدر خوشحال شد که
ازش شکایت نکردم؟؟؟
نکبت.
چلغوز.
یکدفعه اشکام شروع به ریختن کرد وسرم رو روی فرمان ماشنی گذاشتم وشروع به زار زدن کردم .یعنی
االن میخواد کیلو متر ها از من دور بشه؟؟؟عه به من چه؟؟؟ایسان به تو چه؟؟؟تو راحت شدی از دستش
چه مرگته دیگه؟؟؟
تو که ارمین رو داری تازشم دوماه دیگه عروسش میشی پس اعتراضی نداریم..
***
االن یک هفته اس که دیگه میل به هیچ کاری ندارم.
هیچی واسم مهم نیست هفته دیگه عروسی هماس .از وقتی که فهمیدم گالدیاتور رفته بهم ریخته ام کاش
حداقل نامرد مثل یک دوست کنارم میموند امروز دقیقا  1روزه که خونه عمو اسفندیارم وازادیم رو بدست
اوردم.
امروز پنج شنبه اس تلخ ترین پنج شنبه ایی که داشتم فردا جمعه اس عمو خیلی شاده نمیدونم چی شده
که روی پاش بند نیست یکباری هم با مامان تماس گرفتم که گفته دارن به نتیجه میرسن وممکنه که تا
اخر ماه اینجا باشن.
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یعنی بعد اینهمه سال دوری باالخره خانواده ام میان .ومن باید خوشحال باشم ولی اینطور نیست وخیلی
ناراحتم.
-------سورنا:
رسیدیم توی فرودگاه.
ایتالیا-رُم-فرودگاه لئوناردو داوینچی
با تکون دادن دستی از طرف زن ومردی به سمتشون رفتیم سادرین خنده ای کرد وگفت:
وای نگاه کن اومدن.رسیدیم بهشون نگاه کردم بهشون زنه چقدر چشماش شبیه ایسان بود ولی موهای بوری داشت ولی مرد
چشمای عسلی رنگ وموهای خرمایی داشت با سنشون که تغریبا  15-12بود ظاهری خیلی جون داشتند.
سالم من سورنا هستم.مرد:سالم من اردالن فرد هستم خیلی خوشحالم که میبینمتون مهندس
اینور:وای مهندس سرداری وقتی فهمیدم که شما میخوایید پی گیر بشید نمیدونید چقدر خوشحال شدم.
لبخندی تحویلشون دادم وگفتم:
کار کردن با شما که زوج خیلی خوبی هستید مایه افتخاره واسه بنده.سادرین:عمو اردالن منو تحویل نمیگیری؟؟؟
اردالن زد به بازوی سادرین وگفت:
تو که همیشه چمبره زدی رو خونه ما هرچی ما این دخترمون رو نمیبینیم در عوضش تو سالی ده پونزدهبار میایی وشادمون میکنی..
سادرین:اخه این ایسان خیلی نامرده
باشنیدن اسم ایسان نزدیک بود قلبم از کار بایفته نه بابا این تشابه اسمی ها پیش میاد.
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اینور:نگو دخترمو .اتفاقا ایسانم خیلی ماهه دفعه بعدی میاریش سادرین جان اگه نیاوردیش میکشمت.
سادرین:گردن من از مو باریک تره سلطانم.
اردالن:زبون درازی بسه مهمون ویژه امون خسته شد
نه راحت باشید اقای فرد.به من بگو اردالن پسرم.اوه چرا همه دوس دارن من رو پسر خودشون فرض کنن؟؟؟بدم میاد از کارشون .درسته بابامو نمیشناسم
اما پسر همه که نیستم.
چشم بریم؟؟؟اردالن:بریم.
همراهشون رفتیم داخل عمارتشون وضع مالی خیلی خوبی داشتند همراهشون رفتم داخل دفتر کار پرونده
هایی رو که جمع اوری کرده بودم رو روی میز گذاشتم.
اردالن:من باید سرفرصت مناسب مطالعه اشون کنم سورنا جان.
چقدر طول میکشه؟؟؟میبینی که اینا حدود ده هزار صفحه اس .سه هفته تا یک ماه فکر کنم طول بکشه.ولی اخه.اینور:پسرم اگه دوس داشته باشی میتونی تا اون موقع مهمونمون باشی واگه بهمون اعتماد نداری.
نه حرف از اعتماد نیست .فرد مورد نظر االن محموله خیلی بزرگی رو داره اداره میکنه اینا تمام پروندههای مربوط به اونه اگه نابود بشه من هم نابود میشم.
خب اسم اون شخص رو بگو.-نمیشه باید خودتون مطالعه کنید من به هیچ حرفی اعتماد ندارم ممکنه به گوشش برسه میدونید که؟؟؟
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اردالن:اهان .فهمیدم.

من یک هفته اینجا میمونم یک سری ریزه کاری مونده انجام بدم بعدش همراه با سادرین برمیگردمشماهم میتونید این پرونده ها رو مطالعه کنید وبرای فرستادن به دادگاه وشخص مناسب بیایید ایران تا
این جریانات تموم بشه.
اردالن:پسرم میدونی که پلیس فدرال هم دنباله گیر این پرونده اس؟؟؟
بله میدونم .من میخوام راحت داخل کشور حل بشه میفهمید که؟؟؟اینور:راست میگه اردالن جون .اگه قضیه جهانی بشه اسم کشور بد در میره.
سادرین:خب بیخیال کار رو دیگه تمومش کنید.
اردالن:ای خدا اگه من پسر داشتمو انقدر گشاد بود نابودش میکردم خخخخخخخ
شادرین:مخلص شوما .خخخخخ
اینور:بسه دیگه سورنا جان هم خسته راهه شش ساعته پرواز داشته.
هرکسی سمت اتاقیی رفت .االن چهار روز میگذره وکارای من نیمه حل شده فقط مونده خبری از سوفیا
بگیرم وبگردیم ایران.
سادرین:پسر خبرا بده.
چیشده؟؟؟افتضاح.بگو دیگهیکی اینکه ساموئل احضارت کرده .باید پس فردا محموله اماده باشه .واون یکی که خ-و-نسردیت روحفظ کن.
حفظه.-سوفیا
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-سوفیا چی؟؟؟

بر اثر اور دوز مرده .میفهمی که؟؟؟سرنگ هوا رو توی رگش زده توی خرابه ها پیداش کردنچی؟؟؟غم دنیا توی دلم نشست خیلی دلم واسش سوخت دلم واسه همه چیز اتیش گرفت چقدر بهش التماس
کردم چقدر عشقم رو خرجش کردم .این کثافت ها سوفیا رو ازم گرفتن .باید من ایسان رو نجات بدم
.نمیگذارم از دستم بره .نمیگذارم که همه چیز خراب بشه وباز غصه بیاد سراغم..
میشه اولین بلیط رو بگیری؟؟؟متاسفانه اولین بلیط واسه چهارشنبه اس.چی؟؟؟یعنی واسه محموله نمیرسم؟؟؟متاسفانه نه.عه .خب بگیر بلیط چهارشنبه رو تا باز باید منتظر باشیم تا بتونم یک محموله خوب واسه ماه دیگه بگیرم.گند به این زندگی بزنن عه
باشه فکرشو نکن همه چیز درست میشه.اره درست میشه ولی باز باید بشینم سر قبر ایسان .اونا ایسان رو میکشنچی میگی پسر؟؟؟این چرتا پرتا چیه؟؟؟جون ایسان توی خطره توی اون خونه.چی میگی؟؟؟عه ساموئل به زنم نظر داره حاال فهمیدی؟؟؟چی؟؟؟-اره .یه بار مست کرده بود گفت واسم .حاال میگی چه غلطی بکنم؟؟؟؟
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-فعال هیچ کار .باید منتظر محموله بعدی باشی.

میدونی توی هر محموله چند نفر جونشون رو از دست میدن؟؟؟به اضافه جوونایی که باید نیروی کاربشن ولی نابود میشن؟؟؟
خب میگی چیکار کنم؟؟؟به رهام بگو هواپیما خصوصیش رو واسم بفرسته .اینجور بهتره .شاید بتونم برسم.میدونی طو.... .دادزدم:بهش ایمیل بزن همین حاال.
سریع به رهام میل زد واون جواب داد که میفرستمش امروز سه شنبه اس باید تا اخر شب برسم ایران
.اگه نرسم نمیتونم محموله رو هدایت کنم.
زود باش سوار شو سادرین.سادرین:خدافظ عمو اردالن منتظرتونم
خدافظ.
ساعت  44بود.
عه کمک خلبان کی میرسید پس؟؟؟یک ربع دیگه اقا سورنا.زود باشید.رسیدیم به فرودگاه .بعد از اینکه فرود اومدیم سریع پریدم از هواپیما بیرون ورفتم سمت آاو دی که توی
پارکینگ بود باید هرچه زود تر به استانداری برسم از اونجا محموله رد میشه .باید چند سری فیلم وعکس
بگیرم وحضورم هم الزمه واسه انجام درست ماموریت رسیدم سریع رفتم سمت کامیون حاوی محموله
قاچاق همراهیشون تا لب مرز دبی وقطر رفتم .از خستگی دیگه نایی بر تن نداشتم.
ساعت  6عصر پنج شنبه بود.
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با اسفندیار خان تلفنی در حال ارتباط بودم .ولی این محموله هم زیاد به درد نمیخورد باید منتظر محموله
ماه بعد باشم.
باز یک ماه کارم به تعویق افتاد باید برم خونه اسفندیار وهرجور شده از ایسان مراقبت کنم .اردالن هم
خبر داد چیز زیادی از این پرونده ها عایدش نشده ونفهمیده هنوز فرد مورد نظر کیه .اولین پرواز تهران-
قشم رو گرفتم ومنتظر موندم
ساعت حوالی دوازده بود رسیدم تهران.
خسته رفتم داخل پنت هاووسم.
به عایشه خبر دادم وسایل مورد نیازم رو بگذاره واینکه فردا قراره که اسفندیار برای پیروزی توی محموله
ورفتن من به خونه اش جشنی رو برپا کنه .خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم.
با صدای زنگ های سرسام اورد تلفن از خواب پریدم .توی حالت بیصدا گذاشتمش وخسته به ساعت
چشم دوختم .ساعت دوازده ظهر بود .کمی جا خوردم باز صدای تلفن در اومد .بدونه اینکه جواب بدم
وصل کردم.
بله؟؟؟سالم پسرمنگاه رو صفحه کردم اسفندیار بود
علیک.چه بداخالق خواب بودی؟؟؟هووومم.واسه شب منتظرتما .ساعت چند میایی؟؟؟برم خونه وسایلم رو تحویل بگیرم از خدمتکارم میام .حدودا  2-7شب-خوبه
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قطع کردم وباز چشمام رو روی هم گذاشتم سه روز متوالی بود نخوابیده بودم .ساعت  5بیدار شدم ورفتم
داخل ح-م-ا-م
کت وشلوار مشکیم رو همراه با بلوز سرمه اییم اماده گذاشتم کرواتی دودی رنگ رو که پارچه ایی وساده
بود وباریک رو هم به صورت شل بستم .کمی موهام رو با سشوار حالت دادم البته اینبار خبری از موهای
بلند نبود خیلی کوتاه کرده بودم
کمی عطر گالدیاتور زدم .ورفتم سوار ماشین محبوب قرمزم که  7تاش توی دنیا اصال وجود داشت
ویکیش بخاطر فیلمی که دیوید توش بازی کرده بود منفجر شد شدم .این ماشین رو توی یکی از مزاعده
های خیلی مهم امریکا خریدم.
ماشین خیلی خوبی بود دوسرنشین واسپرت .روشنش کردم وریموت اسانسور رو زدم ودرب های
اسانسورم که از جنس طال ونقره بود باز شد البته این اسانسور مخصوص ماشین بود .رفتم داخل ودکمه
همکف رو زدم.
سریع رفتم سمت عمارت با ریموت درب رو باز کردم وارسطو اومد در ماشین رو واسم باز کرد.
خوش اومدید اقا.خیلی ممنونمورفتم سمت سالن.
عایشه .عایشهپنج دقیقه گذشت عایشه پرید داخل سالن.
سالم اقاجان اومدید وای خدایا شکرت خوش اومدیدمن که باز قراره برم خدارو شکرت واسه چیه؟؟؟خخخخخو اقا جان این خونه بدونه شما اصال صفایی نداره که-اینقدر زبون نریز نیم وجبی .برو چمدونم رو بیار
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چشم اقا جانوخواست بره سمت پله ها که گفتم:
-عایشه یه لحظه بیا.

نشستم روی کاناپه واشاره زدم که یعنی بشینه روبروم کمی معذب بود
راحت باش.لبخند ژکونده ایی زد
عایشهبله اقا جانتوی این مدت از ایسان چه خبر؟؟؟چی اقا جان؟؟؟ایسان تو که باهاش خوب شیش ومچ شدی.اها هیچی اقا جان.هیچی؟؟؟دروغ میگی؟؟؟نه اقا جان فقط من یکم باهاشون قهر کردم از هلینا خانوم اخبار خانوم جان رو میگیرم.واسه چی قهر کردی؟؟؟واسه اینکه.یکدفعه موبایلم زنگ خور وصل کردم حسام بود.
سالم داووش بی وفای من.سالم .من بی وفام؟؟؟-پس کی؟؟؟اومدی ایران سه روزه وخبر نمیدی؟؟؟
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عه حسام بی مزه خب خسته بودم.من میخوام ببینمت.نمیشه میخوام برم خونه اسفندیار.-چی؟؟؟باز داری کار خودتا میکنی کا.

حسام گیر نده ها .به این خط زنگ نزن به رهام هم بگو تا وقتی اوضاع مناسب باشه خودم زنگ میزنم.اخه.اگه نمیتونید زنگ نزنید بگید بفرستمتون لیست سیاه .من نمیخوام خطری شما دوتا رو تهدید کنه.بی ادب یعنی دلت واسم تنگ نشده؟؟؟حسام لوس نشو دیگه االن باید برم ساعت یک ریع به هشته دیر برسم خوب نیست.خب گورتو گم کن .اگه فردا نیومدی ببینمت خودم میام خونه اسفندیار.تو غلط میکنی.غلط رو گردی اقا سورناباید برم زرت وپرت موقوف.بی تربیتناراحت نشو فردا میام.وایستادم وتماس رو قطع کردم.
عایشه سریع چمدونم رو بیار.چشم اقا.عایشه رفت ودودقیقه طول نکشید اومد .چمدون رو گرفتم وراه افتادم سمت ماشین صندق رو زدم
وگذاشتمش داخل صندوق .پارتی توی باغ اسفندیار بود.
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عه هرچی من از پارتی وجشن بدم میاد همش باید مجبوری برم.
در رو باز کن ارسطوارسطو در رو باز کرد ورفتم بیرون خودش ببنده اصال حال وحوصله ریموت زدن رو ندارم سریع گاز دادم
تا به منطقه رامسر رسیدم درب باغ باز بود وتمام میهمان هاش در حال ورود بودن منم با این ماشین
عجب غلطی کردم اومدم
نگاه کن همه نگاه میکنن .سریع کنار یک بی ام دبلیو پارک کردم وقتی از ماشین پیاده شدم چندتایی خبر
نگار رسمی از همه جای دنیا اومده بودن مگه امشب این مهمونی چیه؟؟؟؟
فلش ها از من شروع به عکس انداختن کرد وای خدا هرچی من از این کارا بدم میاد مرور میشه واسم
.یکی از خبر نگار ها به زبان ژاپنی
سالم اقا سورنا ما شنیدیم شما با شرکت" ".قرار داد رسمی بستید ایا درسته.سالم دوستان خبر نگار من توضیحی واسه هیچ کدوم از سواالتون فعال ندارم اخر جشن به تمامی سواالتجواب میدم.
از روی رد کارپتی"فرش قرمزی"که اول ورودی عمارت تا اخر بود رد شدم چشمم به اسفندیار خورد بقیه
نا اشنا بودن
اسفندیار اومد سمتم وعکاس ها شروع به عکس انداختن کردند تو دلم گفتم چقدر باحال میشه اون لحظه
که دستبند بهت بزنم وعکاس ها عکس بندازن ازت.
به سالم پسرکم وای خدا امشب چه غوقایی به پا کردی سورنا جان.بهش دست دادم با دستش به بازوم کشید وگفت:
معرکه ایی .شنیدم حسابی توجه جلب کردی.کار خاصی نکردم اسفندیار جان.خوبه .واقعا مایه ی افتخار منی .تو بهترین فردی هستی که توی عمرم شناختمش .شیر مادرت حاللتباشه
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-نفرمایید اسفندیار خان.

یکدفعه گفت :اها ببین کی اومده پسر ارشدم همایون.
وقتی برگشتم تمامی خاطرات تلخ واسم تداعی شد این میمون رو خفه اش میکنم .نازنین رو بدبخت کرد
واالن داره راست راست راه میره.
به سالم گالدیاتور مشهوراخم غلیظی اسفندیار تحویلش داد وگفت:
این چه رفتاریه همایون جان .سورنا خان یکی از بهترین مهندسای دنیاس این اسم ولقب مال دنیاییماست یک وقت جلو بقیه به زبون نیارش.
بابابابا ودرد.خوشم اومد اخییش.
اسفندیار جان چکارش دارید بگذارید راحت باشه.همایون باهام دست داد ولی تا ته نگاه شرورش رو خ-و-ندم ولی عمرا دیگه منو بشناسی سورنا قبلیه
مرده عزیز..
اونم توی  42سالگی بر اثر حادثه اتیش سوزی جزغاله شد رفت درسته تغییر اسم ندادم ولی قیافم خیلی
تغییر کرده واومدم بالی جونت بشم کمی گذشت دختری با موهای شرابی رنگ شده وظاهری جلف اومد
نزدیک وگفت:
بابا ایشون همون شاهزاده معروفه؟؟؟اسفندیار:بله هانیه جان معرفی میکنم سورنا دخترم هانیه .هانیه بابا سورنا جان
هانیه با ل-و-د-گی سمتم اومد ودستش رو دراز کرد.
-سالم عزیزم مفتخرم.
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لبخندی از روی سیاست تحویلش دادم ودستش رو ب-و-س-ی-دم وگفتم:
من هم مفتخرم بانوی جوان.یکدفعه اسفندیار گفت:
وای سورنا ببین کی اومده سیندرالی من.سرم رو برگردوندم واوج زیبایی خدا رو دیدم.
-------------ایسان:
محبوبه:پاشو خانوم ایسانکم پاشو دیگه.
بالش رو روی سرم گذاشتم ودر گوش هامو گرفتم.
بذار بخوابم محبوبه اصال حال ندارم.خودت رو لوس نکن اسفندیار خان واستون لباس ووسیله فرستاده وقرار با هانیه خانوم وجمیرا خانومبرید ارایشگاه .زود باشید.
ارایشگاه؟؟؟بله امشب اسفندیار خان جشنی رو ترتیب داده قرار فردی هم از امشب بیاد وتوی این عمارت زندگیکنه واسش بهترین اتاق رو در نظر گرفتن وگفتن بهترین سرویس مخصوص این اقا باشه
اقا؟؟؟اوه اوه چه اُزبک از همین حاال همه چی واسش توپ باشه؟؟؟مگه کی هست این اقا شاهزاده کهنیست.
واال اسفندیار خان اگه شاهزاده میومد اینقدر واسش ارزش قائل نمیشد .من شنیدم خیلی خر پسره میرهتازشم اینقدر خوشگله که دل همه رو میبره.
برو بابا اخرشم که باشه ارمینم نمیشه.-ای بسوزه پدر عاشقی .پاشو دیگه.
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ارمین هم میادش؟؟؟-مگه میشه نیاد؟؟؟

دلم نمیخواد بیام جشن اون انتر که از همین حاال دل عمو جونم رو برده.پاشو عزیزم پاشو دخترم تا عموت عصبانی نشدهاوففف باشهاومدم از ت-خ-تم پایین ورفتم داخل سرویس اتاقم مسواکم رو زدم دیدم میلی به صبحانه خوردن ندارم
وان رو اماده کردم وبعد از نیم ساعت دوشی گرفتم وموهام رو باسشوار خشک کردم ومانتو وشلوار وشال
دودی رنگم رو ست کردم ورفتم بیرون هانیه نشسته بود توی سالن ودر حال سوهان کشیدن بود منو که
دید ایستاد وگفت:
باالخره پرنسس بیدار شد.سالم گوگولی.خودت رو لوس نکن ایسانرفتم سمتش وقلقلکش دادم که باالخره شروع به خنده کرد.
میگم هانی جونهوووماتاق این انتره کدومه؟؟؟انتر کیه؟؟؟نمیدونم همون پسره که میخواد بیاد.میخوایی چیکار کنی؟؟؟-دلم واسه کرم ریختنام لک زده یکم حالش رو جا بیاریم پایه ایی
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بابا عصبانی میشه.-یعنی انقدر بی جنبه اس که به عمو بگه؟؟؟

فکر نکنم ولی نمیدونم .حاال میخوایی چیکار کنی؟؟؟شب بعد جشن میاد توی اتاقش دیگه.خب.رو زمین رو که نگاه نمیکنه.خب.میگیم مهربان جون یکم مایع ظرفشویی ریخته رو زمین خخخخخخوای دیونه خخخخ ما تحتش میپوکه .خخخخخبیخیال یکم بخندیم.ایسان دیونه نشو ممکنه این پسر مدت زیادی بمونه اینجا با خودت دشمنش نکن.وای یه فکر توپ تر به ذهنم رسیدببین یه نخ جلوی در میگذاریم ونخ رو متصل میکنیم به یک اهرم اهرم هم تلنگر باشه واسه زدن تقه به
سطل اب کثیفی که سالن رو تمیر کردن حاال کدومش واسه امشب؟؟؟
به نظر من اون اهرم رو بذار امشب چون دنگ وفنگ داره .اون مایع رو هم میگذاریم یک وقتی که منبگم خوبه .خخخخخخ
عالیه بزن قدش بپر بریم قبل ارایشگاه درست کنیم اینا رو.بریمرسیدیم توی اتاقی که عمو واسش در نظر گرفته بود
-پووووووووووففففففف هانی اینجا رو این نامردیه که.
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-خیلی نامردیه ایسانی.

منم دلم ت-خ-ت دونفره میخواد .دلم از این رنگا میخواد وای چقدر اینجا خوشگله.منم دلم خواست .ببینم میشه مخ پسره رو بزنم .خخخخخخخخخخ بی جنبه توکه میگفتی شوور نمیکنمحاال که میبینم صاحب این اتاق میشم نظرم عوض شد خخخخیلی خب شروع کنیمهمه چی تموم شده بود اخیش حاال با خیال راحت میریم ارایشگاه سوار بی ام دبلیوم شدیم ورفتیم سمت
ارایشگاه.
ارایشم تموم شد وقتی لباس رو دیدم حسابی جاخورد لباسی از جنس حریر قرمز که استین داشت واز
پشت حالت "...س"...داشت وتا انتهای ک-م-رم باز بود.
وقتی پوشیدم هانیه سوتی زد.
محشر شدی ایسان ارمین امشب دیونه میشه.جدی میگی؟؟؟یکدفعه یاد سورنا وجشن تولدم افتادم چقدر بد تموم شد ارایش هانی هم تموم شد ساعت  2شب شده بود
رسیدیم به باغ ماشین رو پارک کردم ورفتیم سمت سالن تعویض لباس هانی زود کارش تموم شد ورفت
.وای رژ لبم کمرنگ شده.
این ارمین گور به گور کجاست پس؟؟؟وای کیفم داخل ماشینمه.
وقتی رفتم سمت ماشین دیدم یک ماشین فوق العاده خوشگل ومدل باال که من فقط در حد بی ام و وا او
دی میدونستم چیه این دیگه خیلی مدلش باالس پیش ماشینم پارک شده بود .از یک طرف در ماشینم به
بوته ها میخورد وباز نمیشد واز طرف دیگه هم به این ماشین گیر میکرد عصبی شدم .ولی چقدر رنگش به
رنگ لباسم میخونه .وای حاال میزنم شیشه ها این ماشینو میارم پایین ها شاید مال ارمین باشه اخه من
پولدار تر از عمو اسفندیار نمیشناسسم که..
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صدایی منو از حسم کشید بیرون.
این خانوم خوشگله خانوم منه؟؟؟برگشتم ارمین رو دیدم.
ارمینعشقم چقدر خوشگل شدی تو.واومد سمتم
چقدر امشب ناز شدی .ولی این لباس چیه؟؟؟-عمو واسم فرستاد

میخوایی منو بدبختم کنی؟؟؟؟حاال هرچی پسره بهت گیر میده.ولی من فقط یه دونه عشقم رو میبینمسرش رو اورد نزدیک ونزدیک تر خواست منو ب-ب-و-سه که گفتم:
ارمین رژ لبم تو ماشینه نمیشه بعدا.چرا که نه عشقم .چرا روژت رو برنمیداری؟؟؟گیر کرده به این ماشینه در ماشینم.چه ماشین قشنگیه .از کی هست؟؟؟از شاهزاده.ماشین از تو نیست؟؟؟نه باباوووخودتم میدونی بابا یه قرون مالشم خرج من نمیکنه.جدا.ناراحت شدی؟؟؟-نه.
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فکرش رو نکن وقتی کارخونه ام سودش زیاد شد واست یکی میخرم تو الیق بهترین هایی.مممنونمدستش رو گرفتم ورفتیم روی رد کار پت سرم پایین بود وهمش مراقب بودم با این کفشا پاشنه بلند نیام
روی زمین اون هم با این لباس .بازو ارمین رو محکم چسبیده بودم.
ارمین:بابا اینا اونجان اِ این اشغال اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟
وقتی سرم رو باال کردم با نابوری توی فاصله یک متریم سورنا ایستاده بود منم سوال ارمین رو هزار بار
واسه خودم مرور کردم این اینجا چیکار میکنه .اعصابم حسابی داغون شده بود نمیدونم چرا همش یاد
شبی میافتادم که بهم "ت"........کرد.
نگاهش کردم خوشتیپ شده بود ولی به نظر من با عینک موی پنج سانتی جذاب تره .ولی خیلی خوشتیپه
چهره اش رو دیدم از چشماش کلی حرف میبارید با غم خاصی توی چشمام نگاه میکرد صورتش هم کمی
قرمز شده بود جامی که دستش بود رو یکسره سر کشید.
عمو:سورنا جان این دختر سیندرالی منه.
چی؟؟؟عمو شما این سورنا رو میشناسید؟؟؟بله که میشناسم این جشن امشب به افتخار پسر گلم سورنا برگذار شده هرچی از کماالت این پسر بگمکم گفتم.
ارمین که سریع از کنار من رفت من هم عصبی شده بودم.
اره عمو شما راست میگید این پسر خیلی با کماالته.چرا دوپهلو حرف میزنی ایسانم.عمو شما.یکدفعه یکی از بادیگارد های عمو اومد ودر گوشش چیزی گفت ورفت عمو هم سریع دور شد همایون به
هانی گفت:
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-چه خبره؟؟

وبا هم دور شدند من خواستم از جلو چشم این بشر اشغال دور بشم که یکدفعه انگشتام رو گرفت وگفت:
ایسان میشه بمونی باید سریع یه چیزی رو توضیح بدم.ولم کن من با اشغاال حرفی ندارم حاال اومدی خودتو به عموم چسبوندی؟؟؟ادم باکماالت خیلی پستیسورنا سریع ولم کن تا جیغ نکشیدم
دستش رو کمی شل کرد وگفت:
تورو خدات ایسان گوش کن.من هیچی رو گوش نمیدم میفهمی .خودت دیگه گورت رو گم کن واز اینجا برو واال به عموم میگم کهبهم "ت ".....کردی .بهش میگم که حق زندگی کردن رو واسه یک ماه ازم گرفتی.
عه ایسان عصبیم نکن .بذار حرفمو بزنم.حرفتو بزنی هیچی عوض نمیشه هیچی خودت سریع از اینجا برو دیگه هم دور وبر خوانواده مننپلک..میفهمی؟؟؟از زندگیم گورتو گم کن وبرو.
چهره اش کامال بر افروخته شده بود.
بذار حرفمو بزنم ایسان .اگه به عموت بگی جون همه توی خطر میافته.اها اینم تهدید جدیدته؟؟؟برو بذار باد بیاد.خیلی خری ایسان واست متاسفم.برو واسه خودت متاسف باش بیچارهاالغ من دارم واسه خودت میگم واال جون من که هیچی .میفهمی؟؟؟نه فقط تو میفهمی .سورنا برو تا اعصابم بهم نریخته.-من هیچ جایی نمیرم.
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-تو غلط کردی.

حد خودت رو بدون ایسان برو گمشو پیش همون ارمین جونت من به خاطر عقاید تو که همش غلطه یکعمر تالشمو به گا نمیگذارم بره.
یکدفه به چهره خالی از حرفش نگاه کردم سکوت کردم گنگ شدم.
حرف اخرش رو بابغض وزخم زد یعنی چی یک عمر تالشش رو؟؟؟
سورنا تورو خدا برو نگذار به عموم همه چیو بگم.مهم نیست عمو جونت که میگی منو پسرش میخونه میفهمی؟؟؟واگه تو این چرت وپرتا رو تحویلشبدی فقط از چشمش میافتی .اینو بدون.
وسریع از من فاصله گرفت ورفت به رفتنش چشم دوختم.
بیشعور.
این کارو میکنه که چی شه مثال؟؟؟
نکبت.
چلغوز یکدفعه ارمین اومد پیشم کمی عصبی بود.
چی هارت وپورت میکردهیچی بیخیال عشقمیعنی چی بیخیال؟؟؟بگو ایسانم چی گفت؟؟؟هیچی میگفت که چرا بی خبر رفته واز این حرفانمیدونم چرا ولی دروغ گفتم.
خب؟؟؟-خب .خب نداره که .بیا بریم برقصیم.
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-من حوصله ندارم.

ورفت عه نکبت همتون برین گمشین یعنی چی حوصله ندارم؟؟؟
اشغال کمی که گذشت عمو اومد.
چه خبر بود عمو؟؟؟یکی از وزرای دولت فرانسه اومد رفتم استقبالشجدا؟؟؟اره عزیزم.هانیه اومد اونطرفم ایستاد.
کوش؟؟؟کی؟؟؟شاهزاده خوشگله .میگم تصمیم دارم زنش بشم.یکدفعه ادرنالین خ-و-نم رفت باال.
چی میگی تو؟؟؟عمو:چیشده ایسان چرا داد میزنی؟؟؟
هیچی ببخشید یکم ناراحتم.هانیه:باز ارمین زد تو پرت سر من خالی کردی؟؟؟دیگه با من حرف نزن.
ببخشید هانیه جون .بخدا نمیخواستم دادبزنم.عمو:چه خبره اینجا؟؟؟
عمو ببخشید من باید برم-کجا دخترم.
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-نمیتونم اینجا نفس بکشم.

ودویدم سمت بیرون اشکام شروع به ریختن کرد نمیدونم چی اینقدر دلم رو شکت که اینجوری چشمام
بارونی شد .رفتم وروی نیمکتی که گوشه باغ سرپوشیده بود نشستم .درست پیش شاخه های گل رز
برگشتم دیدم که گلی شاخه اش قطع شده وروی زمین وهوا معلقه کندم وتوی دستام گرفتمش اشکام
روی گلبرگای گل ریخت .چرا انقدر من حساس شدم؟؟؟گل رو نوازش کردم وگفتم:
باغبون خوبی نبوده..نه؟؟؟نه نبوده.سرم رو که باال کردم سورنا روبروم ایستاده بود عه مردشورت رو ببرن که همه جا باید جلو ادم سبز بشی
.
نکبت گمشو میخوام تو حال خودم باشم.
با پروگی تمام نشست پیشم.
چی ناراحتت کرده ایسان؟؟؟- .
نمیخوایی باهام صحبت کنی؟؟؟باز اشکام شروع به ریختن کرد.
ایسان .حرف بزن گریه دردی رو دوا نمیکنه حرف بزن.میشه از زندگیم بری بیرون؟؟؟با توام برو از زندگیم بیرون سورنا خسته شدم از بس هر بار جلوم سبز شدی.چی میگی ایسان؟؟؟ایستادم وگفتم:
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ارامشمو ازم میگیری هربار فقط ناراحتم میکنی حتی نمیخوام به عنوان یه دوستم کنارم باشی.واسه همینه هربار که اومدی خ-و-نمون سراغمو از عایشه گرفتی؟؟؟کمی یکه خوردم.
اصـ ـال به تو چه.خواستم برم که..
---------سورنا:
از اینکه مچش رو گفتم حسابی جا خورد ولی این که نمیخواد حتی به عنوان دوستم کنارش باشم خیلی
ناراحتم کرد دستش رو گرفتم پرت شد سمتمتق پاشنه کفشش شکست.
عه ولم کن روانی .نمیخوامت چرا نمیفهمی؟؟؟مدام خودت رو به من اویز میکنی.اویز؟؟؟
ههه کاری که ازش بیزارم من شاید عاشقش باشم ولی هیچ وقت سعی نمیکنم اویزش بشم .کفشش رو با
خشم در اورد وپرت کرد کمی اونطرف تر.
حاال دیگه با تو چه غلطی بکنم؟؟؟همینم کم بودجلوش زانو زدم ودستم رو دراز کردم وکفشش رو گرفتم پاشنه اش فلزی بود وقابل ترمیم گذاشتمش
سر جاش وسه بار محکم زدمش به نیمکت سرم رو باال کردم وتوی چشماش نگاه کردم اروم دامنش رو
که دنباله دار بود رو کنار زدم وپاش رو بیرون اوردم وکفش رو داخل پاهاش کردم .اهسته دستم رو
کشیدم به پاهاش وخودم باال اومد توی چشمام نگاه میکرد.
کمی که باال اومدم دستم رو رها کردم .درست یک سانت باهاش فاصله داشتم.
تا خونه رو بهت کار میده کفشت...- .

349

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

درسته شاید یکم بهت عادت کرده باشم .ولی هیچ وقت اویزت نمیشم .اگه چیزی رو دوست داشته باشمبا رضایت به دستش میارم .خیلی راحت میتونستم توی این موقعیت باز برت گردونم جای قبلت
دستم رو گذاشتم کنار صورتش وبا انگشتم به گونه اش کشیدم
ههه یاشایدم همون روز که باز برگشتی واست تولد نمی گرفتم یا راضی نمیشدم ارمین رو ببینی ولیهمچین مالییم نیسی
واز کنارش رد شدم.
وبلند گفتم:
با ارمینت خوش باش بگذار منم به کارم برسم.سریع رفتم داخل سالن پیست رقص بر پا بود رفتم گوشه ایی ایستادم وجامی توی دستام گرفتم که
داخلش شراب فرانسوی بود کمی مزه کردم هانیه اومد کنارم:
شاهزاده افتخار رقص نمیدی؟؟؟بیخیالعه نگو بیخیال این جشن توئه بیا بریم دیگهبه اجبار دستش رو گرفتم ورفتم وسط پیست همه کنار ایستادند .اروم باهاش حرکت کردم .دستم رو باال
گرفتم واون چرخی زد عه حال بهم زن وقتی چرخ زدم دیدم که ایسان کنار ارمین ایستاده واسفندیار هم
با لبخند تماشامون میکنه لبخندی زدم
از دور به راحتی میشد این غم رو توی چشمای ایسان دید ولی نمیدونم چرا وبه چه اصراری بود که
میخواست عشقش رو انکار کنه؟؟؟
واقعا فوق العاده ایی سورنااسفندیار دست ایسان رو گرفت واومد توی پیست عصبی شده بودم هیچی حالیم نبود
یعنی چی این کار؟؟؟
یاد حرفای اونشبش افتادم که گفت عاشق ایسانه عه لعنتی کمی که گذشت دست هانیه رو رها کردم
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کجا سورنا؟؟؟-با اسفندیار جا عوض کنیم

اسفندیار لبخندی زد ودستای ایسان رو توی دستام گذاشت دلم میخواست نابود کنم این بشر رو به چه
حقی با زن من رقصید؟؟؟
ایسان سرش رو نزدیک اورد وگفت:
که چی این کارا؟؟؟من که تحفه ایی نیستم.میدونم نیستیعصبی توی چشمام نگاه کرد لبخندی شیطنت امیز بهش زدم .در حال دیونه شدن بود ایستاد نگاه خشم
الودی بهم کرد ورفت.
ارمین هم بدجور نگاهم کرد برو به جهنم توهم زنمه کار بدی که نمیکنم تو از دست من در بردیش
بعدشم اینجور نگام میکنی؟؟همگی رفتیم وکنار میز ایستادیم
خب بچه ها واین خبر اینه که اون فردی که قراره توی عمارت با ما زندگی کنه االن روبروتون ایستادهسورنا جانه.
ممنونم اسفندیار جانایسان وارمین چهره اشون پر از حرف بود همایون بی تفاوت بود هانیه روی ابرا سیر میکرد
هانیه:جدی میگی بابا؟؟؟
بله دخترکم.ساعت رو نگاه کردم ساعت ده بود
خب بریم واسه شامشام سلف سرویس بود بشقابی واسه خودم گذاشتم وکمی برنج ومرغ بریل شده داخلش گذاشتم ونشستم
روی کاناپه های کنار سالن کمی گذشت هانیه هم بهم ملحق شد غذام رو خوردم
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چرا نمیخوری هانیه؟؟؟دوس داشتم تورو تماشا کنم.یک تای ابروم پرید باال
-جان؟؟؟

یکدفعه دستمالش رو برداشت وفاصله امون رو کم کرد وگوشه ل-ب-م گذاشت
از وقتی دیدمت قلبم بی قراره سورنا.من برمبا دلخوری توی چشمم نگاه کرد نه دیگه نمیتونم همزمان با دونفر باشم این توی مرامم نیست اونم االن
که عاشق ایسانم.
کمی دسر توی بشقاب تمیزی گذاشتم ورفتم سمت میزی که اسفندیار وایسان وارمین بودند.
ایسان من رو دید غذا پرید توی گلوش مگه اضرائیلتم دختر خوب؟؟؟باخشم توی چشمام نگاه کرد
اسفندیار زد توی کمر ایسان اون تیکه ایی که ب-ر-ه-نه بود بکدفعه اعصابم داغون شد دلم میخواست
اگه کسی نبود سر ایسان رو میگرفتم ومیکوبیدم به دیوار از دست این لباس پوشیدنش یکدفعه چشمم به
حلقه ایی افتاد که توی دست ایسان جاخوش کرده بود.
تاجایی که یادمه من واسش حلقه نخریدم نکنه
ایسان:راسی اقا سورنا من با ارمین جان نامزد کردم.
اینبار نوبت من بود که دسر پاناکوتا بپره توی گلوم ولی خودم رو خیلی عادی نشون دادم وسرفه ام رو
قورت دادم
به سختی گفتم:
جان؟؟؟ارمین با لبخند مرموزی گفت:

352

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

بله سورنا جان ایشون عشقم نامزدم وتنها خانوم توی زندگیمه .نفسمهرسما در حال دیونه شدن بودم به چه حقی این کارو کرده؟؟؟
مگه از من طالق گرفته؟؟؟خیلی نکبتی ایسان
چه پشتکاری داری همزمان دونفر؟؟؟عجب دیونگیم به اوج رسیده بود زرت از دهنم پرید:
چرا اونوقت؟؟؟اسفندیار:حالت خوبه پسرم؟؟؟
نه راستش کمی مست زدم میشه بریم.ایسان:تازه اول جشنه که تازشم ما که نامزدیمون رو اعالم نکردیم
ولبخند تیزی به طرفم زد لبخند ژکونده ایی زدم وگفتم:
خیلی خبساعت یازده بود توی حس خودم بودم ودر حال شمردن مهمونها بودم سرگرمی دیگه ایی نداشتم زیاد
هم خوم رو قاطی افراد سیاسی نمیکردم میترسیدم گند کارم در بیاد هانیه هم که زده بود تو فاز قهر
کردن یکدفه موسیقی مالیمی گذاشته شد وایسان اینبار با لباس نقره ایی که خیلی خوش دوخت بود
وحالت پوست ماری وبراق ودکلته مانند بود دست تو دست ارمین روی صحنه اومد عه لعنت بهت دستشو
ول کن نکبت کمی گذشت کیکی هفت طبقه وبزرگ هم اومد.
نگاه نگاه
جشن نامزدی هم دارن؟؟؟بی حرمتی کامل رو بهم کرد
توان موندن نداشتم اسفندیار رفت پیششون
خانوم ها واقایون امشب یک سورپرایز دیگه هم دارم واستون واین جشن نامزدی پسرم ودخترگلمایسان.
همه شروع به دست زدن کردند.
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میتونم قسم بخورم اگه کسی چشمامو میدید از غمم همه چیو میفهمید سرم رو پایین انداختم وبه زور
دستهام رو بهم زدم.
تو دلم شروع به گریه کردم ولی همه سورنای واقعی رو میشناختن کسی که همیشه محکم بود ومغرور.
اگه خودم نبودم میرفتم االن باالی صحنه وداد میزدم زنه منه چرا داری پیش کشش میکنی به پسرت.
ولی نشد کارد میزدی خ-و-نم در نمی اومد دستم رو داخل جیبم کردم ناگهان به جسمی خورد من که
امروز چیزی داخل جیبم نگذاشته بودم .درش اوردم .وای تمامی خاطرات اون روزی که ارمین وایسان در
حال ب-و-س-یدن همدیگه بودن از جلوی چشمام رد شد قبلش تولد .وقتی این گردنبند رو خرید
گذاشتمش داخل جیب همین کت وشلوار تا اینکه یکدفعه ایی غافلگیرانه به ایسان بدمش .روی پروانه که
اسم ای انگلیسی روش حک شده بود دست کشیدم.
این گردنبند فقط ضریفی بدن ایسان رو میطلبید نه هیچ کس دیگه یکدفعه صدای ایسان واسفندیار منو از
خودم کشید بیرون حول کردم ونگاه همشون به سمت گردنبند کشیده شد.
ایسان:چقدر خوشگله نگو که واسه تبریک به من خریدید اقا سورنا.
چی؟؟؟"واسه اینکه اوضاع خراب نشه"اره اره اتفاقا برای شماست .تبریک میگم.اسفندیار لبخندی زد وگفت:
وای پسرکم همه جا منو سوپرایز میکنی .چه کادوی قابلی واسه ایسان خریدی .من میگم ارمین جانسورنا هم مثله من ذهنو میخونه پس نگو فهمیده بوده امشب جشن نامزدی شماس.
لبخند به اجباری زدم وگفتم:همینطوره.
ایسان:نمیدیش؟؟؟
سعی کردم خودم رو حسابی کنترل کنم هانیه با حالت غمناکی بهم چشم دوخته بود اخی هاپو بخوردت
که انقدر مظلوم شدی به ارمین دادم وچشمامو ریز کردمو وگفتم:
-دیگه ایسان زنته نه؟؟؟خودت بنداز گردنش.
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ارمین یکم جا خورد ولی سریع گرفت ایسان هم بهت زده شده بود از کارم فکرشم نمیکرد که این گردن
بند رو بدم بهش ولی خب کادوی خودشه اول واخرش مال خودش میشه اسفندیار من رو کشید به سمتی
پسرمبله؟؟؟هانیه چیزش شده؟؟؟نمیدونم بخدا.باهاش حرف بزن ببین چی شده؟؟؟این دختر با اینکه از صدتا مرد مردتره وتوی کارامونم هست ولیامشب فکر کنم حس دخترونه اش قلقلک داده شده.
جان؟؟؟نمیدونم شاید بهت حسی دارهنه بابا فکر نکنم..مطمئنی؟؟به هر حال دختر شماس.اها راس میگی .بیخیال خیلی خسته شدی شرمنده بریم دیگه.بریمرفتیم سمت ایسان وهانیه وارمین.
ایسان به سمت ارمین:عشقم دیگه پاهام درد گرفت بریم خونه؟؟؟
ارمین با نگاه خاص:بریم.
عه عه لعنت به جفتتون.
اسفندیار:خب سورنا جان ما هم بریم
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بریم.اسفندیار:من ومحمود راننده ام باهم میاییم
ایسان:وای عمو نگید ماشین من چی میشه پس؟؟؟

به بچه ها میگم واست بیارن .ورو به من ادامه داد سورنا جانبله؟؟؟راستش اگه زحمتی نیست میتونی با هانیه بیایی؟؟؟واونم راه رو بهت نشون میده.ایسان در صدمی از ثانیه قاط زد وچشماش گرد شد ولی سریع دست ارمین رو گرفت ورفت.
چشم.رفتیم همگی سمت پارکینگ.
ایسان:اقا سورنا شما که نمیخواید بی ام و منو بیارید؟؟؟یا نکنه با تاکسی اومدید خخخخخخ.
هانیه:ایسان.
ایسان:شاید هم با اسب یا خر اومده خخخخخ
رسیدیم به ماشینم بهش دست به س-ی-ن-ه تکیه زدم.
ایسان:مال باباته اقا سورنا که انقدر راحتی؟؟؟خخخخ
ارمین:اقا سورنا از شما بعیده که زشته این کارا حاال صاحبش میاد خخخخخخ
هانیه:ارمین زشته اقا سورنا مهمون ماس.
ارمین:برو بابا جوجه .خخخخ
یه تای ابروم پرید باال
ههوپوزخندی تحویلشون دادم ریموت رو زدم ودرب باز شد
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درب طرف هانیه رو که بعد از باز شدن به طرف باال میرفت رو باز کردم وگفتم:
هانیه خانوم بفرمایید.ارمین کپ کرده بود ایسان هم کمی سرخ وسفید شد خب قبل از زدن حرف بسنجین که چی میگن .رفتم
طرف درب خودم هنوز سرجاشون خشک بودند .دستم رو باال اوردم وبای دادم وبلند گفتم:
خوش بگذره.نشستم وسریع پامو روی پدال گاز گذاشتم از اینه دیدم اثار خشم روی صورت ایسان بود وخیلی سریع به
پوزخندی مسخره جاشو داد.
خب هانیه خانوم کجا بریم؟؟؟به ادرس "" .ناگهان زدم رو ترمز:
چی؟؟؟وای چیشد اقا سورنا؟؟؟؟یه بار دیگه ادرس رو میگی؟؟؟بابا ادرس "" ..دوبار پلک زدم خب اره دیگه این همون اسفندیاره اینم همون هانیه اس ولی اونا که اون عمارت رو
فروخته بودن .یاد روزی که ایسان زد توی دستم ودوید ورفتیم توی اون کوچه افتادم یکدفعه هانیه گفت:
نکنه شما همون پسری هستید که ایسان ک-ر-م ریخت واسش؟؟؟کدوم؟؟؟همونی که زد توی موبایلش.یاد اونروز افتادم اونروز که موهای این هانیه طالیی بود.
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موهاتون اونروز.اره رنگ زدم کدوم بهم میاد؟؟؟نمیدونم بریمیکدفعه دستش رو روی دستم گذاشت.
-سورنا.

فقط به جلو خیره شدم ببینم عکس العمل بعدیش چیه؟؟؟
چیزی نمیگی؟؟؟چی بگم؟؟؟راستش چجور بگم؟؟چیو؟؟؟هیچی بابا ولیسرش رو اورد جلو وگونه ام رو ب-و-س-ی-دهمونجور سرم رو اروم برگردوندم سرش پنج سانت ازم
فاصله داشت.
میدونی خیلی جذابی؟؟؟سرم رو تکون دادم:اوهوم.
خخخخخ خیلی بامزه ایی.نظر لطفته.فاصلمون رو کم وکمتر کرد یکدفعه دستم رو روی ل-ب-هاش گذاشتم.
هانیه حاال نه.کمی ناراحت شد صاف نشست ومن هم به همون ادرس رفتم.
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همینجاس دیگه؟؟؟-اره درسته.

دوبار بوق زدم ودرب عمارت باز شد درست دیوار به دیوار عمارت خاله ارزو چقدر دلم واسش تنگ شده
چقدر دلم واسه این عمارت در اصل تنگ شده.
چیزی شده سورنا؟؟؟چرا نمیری داخل؟؟؟هیچی.وماشین رو به داخل بردم .جدا از اینکه از اسفندیار حالم رو بهم میزد وهمچنین خانواده اش این موضوع
رو که خونه اش حرف زدن باهاش بهم ارامش میداد رو نمیتونستم پنهون کنم رفتم پایین همون موقع هم
ارمین وایسان اومدند .ایسان کمی اخم کرده بود وسریع رفت داخل ارمین هم پشت سرش رفت وداد زد:
ایسان بخدا منظوری نداشتم.من هم عزم رفتن کردم که هانیه دستم رو گرفت.
سورنا.هومم؟؟برگشتم.
تو دوست دختری چیزی داری؟؟یا عاشق کسی هسی؟؟؟میشه فعال در مورد اینجور چیزا حرف نزنیم؟؟؟هرجور میدونی.سریع رفتم داخل اسفندیار وهمایون وهمه توی سالن نشینمن بودند .اسفندیار ایستاد وگفت:
خب پسرم بریم سمت اتاقت.چمدونم رو دادم به خدمتکارشون محبوبه خانوم ورفتیم طبقه باال مگه میخوان مجرم تحویل بدن که همه
اومدند همراهم؟؟؟اسفندیار جلوی در طالیی رنگی که خیلی مجلل بود ایستاد
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-همینه پسرم برو داخل.

در رو باز کردم ناگهان سر عرض صدمی از ثانیه ترق تروق چیزی اومد ومن تا اومدم برم بیرون خیس
شدم وسطلی روی سرم افتاد .آه از نهادم بلند شد فکر کنم سرم شکست اسفندیار دادزد:
این بی ادبی از طرف کی بود؟؟؟دستم رو روی سرم گذاشتم پر از خ-و-ن شد وای خدا لعنتتون کنه حتما کار این ایسانه تمام لباس هام به
گا رفت .برگشتم طرف اسفندیار وبقیه ایسان پشت سر همه ایستاده بود ودر حال خنده بود
اسفندیار:وای پسرم سرت شکسته.
میدونم.هانیه با بغض:بخدا نمیخواستیم اینجور بشه.
یه تای ابروم پرید باال.
جان؟؟؟ودستم رو روی سرم گذاشتم.
ایسان:چی میگی هانیه جون؟؟؟
کامال معلوم بود هول کرده .منم واسه اینکه بحث جدی نشه قبل از فریاد دوباره اسفندیار دستم رو به
صورت هانیه کشیدم که اشکی از چشمش چکید
بیخیال.ایسان دستش رو مشت کرد.
اسفندیار:بذار ببینم چرا این گستاخی رو کردند؟؟؟
اسفندیار جان تروخدا یه شیطنت بچگونه بوده هنوز عقلشون رشت نکردهاین کلمه رو که گفتم با غیض به ایسان نگاه کردم با چشم وابروم واسش خط ونشون کشیدم.
هانیه:بابا همش تقصیر من بود
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هانیه خانوم تقصیر شما نبود .بیخیال..حاالواسه تالفی بیایین با گاز استریل زخمم رو خوب کنیدهانیه لبخندی زد وگفت:
حتما.ایسان با غیض نگاهم کرد تا چشمات در بیان رفتیم پایین توی سالن نشینمن.
من برم باال لباس عوض کنم بیام.اسفندیار:پسرم از سرت داره خ-و-ن میره.
مهم نیست سریع میام اگه اشکال نداره هانیه خانوم بیان اتاقم.اسفندیار لبخندی پررنگ زد وگفت:
نه عزیزم.هانیه هم لبخند پررنگی زد این وسط تنها کسی که ناراحت بود ایسان بود تا دیگه از این غلطا نکنه رفتم
توی اتاقم ولباس هام رو در اوردم شلوار ست گرمکن راحتی پوشیدم وسویشرت گرمکن مشکی رنگی رو
پوشیدم بدونه اینکه زیپش رو ببندم کمی گذشت دو تقه به در خورد.
بله؟؟؟هانیه:میشه بیام داخل؟؟؟
البته.اومد داخل دستش جعبه کمک های اولیه بود گذاشت لبه ت-خ-ت موهای فرشده اش و پشت گوشش زد
ونگاهش رو روی زمین دوخت .نه بابا هانیه واین کارا؟؟؟این که منو از زندگی کردن ساقط کرد.
نمیخوایی کاری کنی؟؟؟حول کرد وگفت:
-چرا چرا.
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سریع گاز استریلی رو کمی بتادین زد وگذاشت روی زخمم
اخ.حاال خوب میشه .حداقل عفونت نمیکنه.نه بابا هانیه خانوم دلسوزی هم بلده؟؟؟
ممنونم.کارش که تموم شد ایستاد که بره ایستادم وگفتم:
ممنونم هانیه خانوم.میشه بهم نگی هانیه خانوم؟؟؟چی بگم؟؟؟هانیه راحت باش.دستم رو روی صورتش گذاشتم وگفتم:
چشم.چشمش رو بست واروم باز کرد ولبخند نرمی زد ورفت وقتی خواست در رو ببنده اروم سرش رو طرفم
برگرداند ونگاهی زد ورفت .خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم وچشمام رو روی هم گذاشتم .یک لحظه
فکر ایسان واون حلقه ها اتیشم کشید .کمی که پلکم سنگین شد یکدفعه متوجه تکون های شدیدی شدم.
اوی لندهورچشم باز کردم وای خدا چی خواستم چیشد همه رو دک کرده با این لباس خواب خوشگل اومده اینجا
پیش من؟؟؟
چیزی شده ایسان؟؟؟مردشور اون ریختتو ببرن-عه درست حرف بزن ببینم.
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از هانیه فاصله بگیر.اون وقت چرا؟؟؟حول کرد:
واسه اینکه اذیتش میکنی.اهان تنهایی به این مسئله رسیدی؟؟؟سورنا.-نمیخوام خوشم میاد با هانیه باشم حرفیه؟؟؟

یکدفعه دستش رو برد باال ومحکم فرود اورد توی گوشم یکم هنگ کردم ولی سریع ایستادم وسویشرتم
رو پوشیدم ودستش رو کشیدم سمت درب اتاق.
-----------ایسان:
وقتی اونجورسوار ماشین شد کمی عصبی شدم همراه ارمین رفتیم سوار ماشین شدیم.
نیمه های راه که بودیم ارمین گفت:
چیزی شده؟؟؟چی میخوایی بشه؟؟؟کامال عصبی بودم دستش رو روی گونه اوم گذاشت با شدت پسش زدم .نمیدونم چرا ولی دلم نمیخواست
دستش بم بخوره
نکنه سورنا جونت رو دیدی اونجور شدی؟؟؟عه چرت نگو ارمین.-باشه من چرت میگم.
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ارمین بسه دیگه .چه ربطی به سورنا داره؟؟؟ربط داره خیلی هم ربط داره اون پسره.چی ارمین ؟؟؟چی هان؟؟؟-چرا داد میزنی ایسان؟؟؟

اعصابم از جای دیگه خورده تو میذاری سر سورنا؟؟؟ایسان چی میگی؟؟؟اره اون زن عمو جادوگرت بهم گفت که فکر کردی ارمین دوست داره ؟چی؟؟؟اره اقا ارمین.توی حیاط نگه داشت ومن سریع پیاده شدم با دیدن سورنا وهانیه باهم اعصابم بیشتر قاط زد باشدت تمام
رفتم طرف سالن.
ارمین دستم رو کشید وگفت:
عشقم معذرت میخوام ترو خدا.التماس رو توی چشماش دیدم.
اوفففف باشهحاال بخند خانومم- ..
-بخند دیگه .واال قلقلکت میدما.
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ودستش رو بهم کشید که قلقلکم شد وشروع به قهقه زدن کردم وقتی سورنا اومد داخل عمو بهش گفت
بریم اتاقت رو نشونت بدم کمی ترسیدم ولی حقشه توی دلم ده کیلو ده کیلو قند اب میشد این هانیه رو
نگاه داره چجور بهش نگاه میکنه.
اخه مگه این انترم ادمه که عاشقش شده هانیه؟؟؟وقتی دیدمش سرش شکست کمی دلم سوخت ولی از
خنده در حال منفجر شدن بودم .این دختره گاگول هم همه چیز رو لو داد نکبت .بعدش هم مثل چایی
شیرین واین گال ویز ها خودش رو به سورنا انداخت ونیم ساعتی رفت داخل اتاق سورنا .وقتی با عمو
حسابی در مورد امشب غیبت کردیم همه عزم رفتن کردند یکی دوساعتی گذشت .فکر اینکه همون بالیی
که سرم اورد رو سر هانیه بیاره سورنا مثل خوره به جونم افتاده بود.
به لباس هام هیچ توجهی نکردم سریع رفتم داخل اتاق سورنا نگاه کن این خواب سبک حاال چه راحت
خوابیده
کمی که تکونش دادم چشمش رو باز کرد .
چیزی شده ایسان؟؟؟مردشور اون ریختتو ببرنعه درست حرف بزن ببینم.از هانیه فاصله بگیر.اون وقت چرا؟؟؟حول کردم:
واسه اینکه اذیتش میکنی.اهان تنهایی به این مسئله رسیدی؟؟؟سورنا.-نمیخوام خوشم میاد با هانیه باشم حرفیه؟؟؟
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یکدفعه دستم رو بردم باال ومحکم فرود اوردم توی گوشش یکم هنگ کرد ولی سریع ایستادم
وسویشرتش رو پوشید ودستم رو کشید سمت درب اتاق.
حولم داد بیرون وگفت:
فکر کردی با این کارا چی عایدت میشه هان؟؟؟؟برو به ارمین جونت بچسب .به من هم کاری نداشتهباش خدارو چه دیدی شاید عاشق شدم.
مردشور خودت و عشقت وهفت نسل پیشت رو باهم ببرن.برو ایسان نگذار دست رو زن جماعت بلند کنم.خفه شو عددش نیستی.ایسان بیش از کوپونت حرف نزن .ویکدفعه دستم رو که داخلش حلقه بود روگرفت واشاره اش رو بهحلقه زد وگفت:
ظاهرا تو متعهد شدی به اقا ارمین درسته؟؟؟ یا نکنه همه تعهداتت مثله همه؟؟؟؟مثل عقدت بامن؟؟؟گمشو دیگه با این سرو وضع جلوم ظاهر نشو وقلدری کن .برو با همون عشقت خوش باش..
ارمین ادمه نه تو.باشه من حیون برو با همون ادمت دست از سرم بردار.وسریع در اتاق رو بست کمی بهم بر خورد نه حاال که فکر میکنم میبینم خیلی بهم برخورد.
میمون.
بهم میگه دست از سرم بردار انگار من اویزشم .اشغال .یه تار مو گندید ارمین به صدتا تو می ارزه.
داد زدم:اسب .االغ قاطر
وسریع رفتم داخل اتاقم .تا ساعت چهار نیمه شب با خودم درگیری داشتم که چرا نزدم دک وپوزش رو با
کف اتاق یکی کنم .حاال واسه من قیاقه میگیره .هیچ اشغال سبزی هم نیست ..میدونم چیکارت کنم اقا
سورنا .یک اشی وست بپزم دو وجب روغن روش باشه.
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چلغوز.

به من چه با حرص خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم وپتو رو روی سرم کشیدم .کمی به اونطرف
واینطرف غلط زدم تا اینکه باالخره خوابم برد .صبح از خواب پریدم اما چه خوابی ؟؟؟مگه اسم دوساعت
خوابیدنم میشه گذاشت خواب؟؟؟دلم نمیخواست امروز هیچ کاری بکنم جز خوابیدن .یکدفعه یاد نقشه ام
افتادم که واسه سورنا کشیدم .اها االن ساعت چنده؟؟؟به ساعت روی دیوار نگاه کردم .شش ونیم صبح
احتماال االن بیدار میشه میره ح-م-ا-م وبعدشم کالسش .خب برم ببینم چی به چیه .سویشرت گرمکن
صورتیم رو پوشیدم وموهام رو دم خرگوشی بستم .شلوار ادیداس همرنگ سویشرتم رو هم پوشیدم
.سریع رفتم پایین محبوبه هنوز بیدار نشده همیشه ساعت  7بیدار میشه .این مایع ظرفشویی ها
کجان؟؟؟یکی یکی درب کابینت ها رو باز کردم .اهان ایناهاشش .چه چشمکی هم میزنه توله سگ .دستم
گرفتمش ویک بطری اب معدنی از یخچال دستم گرفتم نیمی از اب رو یک نفس سرکشیدم .نیمی از با
قی مونده رو گذاشتم بمونه .با دقت مایع رو داخلش ریختم وشروع به تکون دادن کردم .عالیه .گذاشتمش
داخل جیب بزرگ سویشرت تا اگه کسی منو دید پیدا نباشه رفتم باال .اها خوبه این موقع همه خوابن تا
ساعت  1صبح .اروم در اتاق سورنا رو باز کردم .کسی روی ت-خ-ت نبود پس حتما رفته ح-م-ا-م عالیه
دیگه ح-م-ا-م رو سر نزدم خب حتما رفته .ولی لباسی اماده نگذاشته که بیخیال شونه باال انداختم.
رفتم جلوی در ح-م-ا-م ودرب بطری رو باز کردم واروم ریختم روی زمین .ایستادم ونیشم تا بنا گوشم
باز شد..
برای اینکه تست کنم لغزنده اس کمی پام رو روش کشیدم وای توپه .دستهام رو اروم بهم زدم وگفتم:
دهنت سرویس سورنا خان.خواستم پام رو از اون مکان لغزنده بردارم ومواظب باشم زمین نخورم که صدای درست از کنار گوشم
گفت:
یک بار دیگه تکرار کن؟؟؟؟اومدم برگردم وفرار کنم که سکندری خوردم روی زمین وهوا .گفتم االنه که ماتحت پا تحتم داغون بشه.
ولی ثابت موندم دردی هم نداشتم.
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چشمام رو از ترس بسته بودم.
خدایا نکنه مردم؟؟؟؟-از االن خودت رو مرده فرض بگیر.

خداجونم غلط کردم ولی چرا انقدر صدات شبیه این اسبه شده؟؟؟؟؟اسب خودتی بی ادب اون چشما باباغوریت رو باز کن.خدا منو ببخش.خداکیه؟؟؟اروم چشمم رو باز کردم یا حضرت فیل نگاش کن ..نیمی از صورتش رو افتاب زده بود وچشمای سبزش
به خوبی مشخص بود ونیمی از صورتش سایه داشت .صورتش وموهاش خیسن .ولی حوله نپوشیده.
اشهدم رو خ-و-ندم .نگام روی دستاش که دور ک-م-رم قفل شده بود موند.
وای چرا داره اینجوری نگام میکنه؟؟؟
نکبت.
اسب..
چلغوز.
صاف ایستادم وبا نفرت دستش رو پس زدم وگفتم:
هویی اسب دستا کثیفت رو به من نزن افتاد؟؟؟اگه این دستا نبود االن توی بیمارستان بودی خانوم خانوما.گمشو نکبت.پوزخندی زد.
عصبیم کرد باز خواستم از جلوش رد بشم که سکندری خوردم وافتادم توی......
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از ترسم سرم رو محکم روی س-ی-ن-ه های پهنش گذاشتم ودوطرف لباسش رو چنگ زدم .قلبش
دیوانه وار میکوبید چه ریتم قشنگی داره قلبش ..سرم رو با ترس اوردم باال انتظار داشتم چشماش از خشم
زده باشه بیرون ولی لبخند کمرنگی روی لبش بود .باز سرم رو جای قبلی گذاشتم زیر لب زمزمه کردم:
بیا خلم شدیم رفت..یکدفعه دستش اروم اومد طرف گردنم.
اروم کشید باال زیر چونه ام قرار داد وسرم رو گرفت ویکم صورتم رو باال اورد.
دستش روی گردنم اومد .باال اومد این داشت چیکار میکرد؟؟؟روی ل-ب هام دستی کشید .گونه ام رو
نوازش کرد.
با ترس توی چشماش چشم دوختم .نمیدونم چرا ولی از اولش از چشماش میترسیدم ..سرش رو اورد
پایین.
نگا کن داره کامل خم میشه مردشور این قد کوتاه رو ببرن.
وای چرا من کاری نمیکنم؟؟؟
یک سانت با صورتش فاصله داشتم .من دارم با ارمین چکار میکنم؟؟؟نه نمیتونم .محکم پام رو باال اوردم
وبا گارد زدم تو شکمش.
اسب االغ فکر کردی دیگه میتونی هر غلطی بخوای بکنی؟؟؟؟هنوز به خودش نیومده بود .مات نگاهم میکرد..
سورنا دیگه تموم شد .هههههمنگ بهم نگاه میکرد.
چیه ماتت برد هان؟؟؟وگارد گرفتم .به خودش اومد سه بار پشت سر هم پلک زد.
-چیزی گفتی؟؟؟
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کامال عصبی بود.
-اره که گفتم چلغوز اسب.

یکدفعه مثل جن از کنارم رد شد ورفت بیرون واقعا شکه شدم وترسیدم از کارش منگ به در ودیوار چشم
دوخته بودم.
یکدفعه به خودم اومدم ورفتم بیرون ببینم کجا رفته .دیدم مثل بچه های مظلوم نشسته روی کاناپه کنار
اتاقش .نکنه ضربه ام بدجا بود؟؟؟؟
سرش رو روی پاهاش گذاشته بود ودستاش رو روی سرش به صورت قفل شده اروم رفتم کنارش نشستم
.نکنه چیزیش شده؟؟؟
سورنا؟؟؟؟- .
اقا اسبه خوبی؟؟؟نه انگار فایده نداره دستم رو بردم طرف بازوش وبازوها پهنش رو گرفتم واروم سرم رو بردم نزدیک
وگفتم:
سورنا.سرش رو اورد باال یا جد سادات این چرا داره گریه میکنه؟؟؟؟
خوبی؟؟؟- ..
وای خدا چش شد یکدفعه ایی؟؟؟نگاش کن چقدر مژه هاش بلندن که خیس شدن چقدر جالبه که گریه
میکنه.
درست شبیه بچه های ناز نازی.
اخی نازی وای من دارم چکار میکنم.
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سورنا بخدا نمیخواستم محکم بزنم ..ببخشید.- ..

وای چرا اینجوری توی چشمام چشم دوخته دستم رو اروم بردم نزدیک وگذاشتم روی دستاش.
--------سورنا:
وقتی ایسان رو پرت کردم از اتاق بیرون خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم.
کمی گذشت پلکهام سنگین شد.
ساعت  6بود که بیدار شدم.
دوش نیم ساعته گرفتم ورفتم بیرون حوله ام رو کنار صندلی گذاشتم ورفتم توی سرویس اتاقم شروع به
مسواک زدن کردم
تصویر خودم رو که توی اینه دیدم کمی جا خوردم سر حال شده بودم .به سمت ایسان فکرم کشیده شد
.مایحتوی دهنم رو که خمیر دندونی بود ریختم بیرون چندمشتی اب به صورتم زدم نه از درون داغ بودم
..فکر ایسان حرارتی میاورد که خودمم هم باورم نمیشد بایاداوری اون نقشه دیشبش لبخند پررنگی روی
صورتم ماستید.
دیونه ی خوشگل من.دستم رو توی موهای نیمه خیسم فرو کردم وبه باال زدم ورفتم بیرون .وای نگاش کن ریزه میزه ی من
اینجا چیکار میکنه؟؟؟؟چرا جلو در ح-م-ا-م از این مایع ها داره میریزه؟؟؟نگاه کن بوی ماشین ظر
فشویی راه انداخته.
ایستاد وپاهاش رو توش کشید نگاه کن این که االن میافته زمین واقعا دیونه ایی ایسانم .رفتم سمتش وبا
شنیدن اون حرفش حسابی جا خوردم.
دهنت س-ر-و-ی-س سورنا خان.جان دهن من؟؟؟نگاه کن دستم میزنه رو اب ذوق مرگ شی
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-یک بار دیگه تکرار کن.

یکدفعه دیدم سریع چرخید ومیخواست با دو فرار کنه تا اومدم بگم ندو کار خودش رو کرد .ولی من
زودتر گرفتمش وقتی خوب حاضر به جواب کرد خواست بره ای خدا تو که ادعات میشه چرا اینجور
میکنی؟؟؟خخخخخ
یکدفعه پرت شد توی ا-غ-و-شم عطرش رو با تموم وجودم توی ریه هام فرستادم.
سرش رو باال اورد لبخند کمرنگی زدم
باز سرش رو جای قبلی گذاشت زیر لب زمزمه کرد:
بیا خلم شدیم رفت..خل بودی خانومم منم دیونه همین کاراتم .بوش در حال روبودن حواسم بود نمیفهمیدم دارم چکار میکنم
دستم رو کشیدم روی گردنش اروم اوردم باال نگاش کن موهاش رو چجور بسته اروم ن-و-ا-ز-شش
کردم
با ترس توی چشمام چشم دوخت .نمیدونم چرا همیشه از من میترسه.
سعی کرد چشماش رو از نگاهم بدزده وای دیونه اتم ایسان .اروم سرم رو اوردم پایین اگه بگذاره بهش
عشقم رو اعتراف میکنم حتی اگه بمیرم هم دستش رو میگیرم واز این خونه واز جلوی این همه گرگ که
لباس بره پوشیدن میبرمش .میبرمش رُم تا با هم زندگیمون رو شروع کنیم
یکدفعه محکم با پاش زد توی شکمم دردم گرفت ولی از همه مهمتر درد روح وقلبم بود حتی بهم اجازه
ابراز عالقه هم نداد .حتی اجازه یک شروع تا زه
اسب االغ فکر کردی دیگه میتونی هر غلطی بخوای بکنی؟؟؟؟مات نگاهش کردم..
سورنا دیگه تموم شد .هههههمنگ بهش نگاه میکردم.
-چیه ماتت برد هان؟؟؟
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وگارد گرفت .گارد واسه چی؟؟؟من همینجوریشم داغونم به خودم اومدم.
چیزی گفتی؟؟؟کامال عصبیم کرده بود.
اره که گفتم چلغوز اسب.ههه
حتی نمیتونه اسمم رو صدا کنه خیلی خوش خیالی سورنا خان خیلی انتظار داری ؟؟؟اون دیشب نامزد کرد
.واسه اینکه غرورم هستی ونیستیم جلوش نسوزه واشکام نریزه از کنارش رد شدم بدون هیچ حرفی ادم
وقتی دلش میشکنه فرق نمیکنه فقیر یا پولدار باشه عادی باشه یا معروف .فقط میشکنه .خورد میشه له
میشه
وجود ادم رو به اتیش میکشه.
زندگی ادم رو میسوزونه.
وباز ادم رو به طعم سیگار عادت میده.
ولی من دیگه سیگار نمیشکم تا یاد دارم ایسان همش بهم میگفت سیگار بده واسه خاطر ایسان باز خودم
رو تغییر دادم.
نمیدونم این دختر چی داره؟؟؟نمیدونم توی وجودش چه سحری نهفته اس که منو این چشماش جادو
کرده.
این رنگ چشما منو به همه جا میبره منو خوشبختترین ادم دنیا میکنه من دیگه بعد از ایسانم ارزویی ندارم
.من خوشبختترین ادمم که اسم ایسان فرد توی شناسنامه ممه
ولی االن تبدیل شدم به بدبخت ترین ادم کوچیک شدم.
له شدم.
شاید هم همش تقصیر من بود
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دوبار مشت به دیوار کوبیدم ویکدفعه بغضم ترکید از اینکه دیگه باید از ایسان فاصله بگیرم.
از اینکه دیگه اون راهش رو با یک ادمی که دستی توی خالف نداره انتخاب کرده.
از اینکه باید بشینم وعروس شدنش رو ببینم
خیلی تلخه دیدن عشقت توی لباس عروس اون هم پیش یه کسی که واسه عشقت مرد زندگی باشه واون
مرد هیچ وقت تو نباشی .خیلی سخته یه عالمه بغض کنی ونتونی به کسی بگی اونم بخاطر مرد بودنت..
من مرد شدم با اشکایی که ریخته نشد.
این دردا رو کم کم جمع کردم ومنو مرد کرد.
این مرد یک شبه مرد نشد.
این مرد راه صد ساله رو طی کرد.
این مرد با اینکه جونه ولی زمونه بدجور پیر وخمیده اش کردم
باز این تنگی نفس امونم رو برید نشستم روی کاناپه فکر کنم فشارم افتاده .فشار همه چیز وقتی بهم وارد
بشه فشار خ-و-نم رو میاره پایین دستام یخه یخه.
سرم رو حائل روی پاهام کردم چقدر سرم سنگینه دستام رو قفل کردم وروی سرم قرار دادم توی حس
وحال خودم بودم.
حس وحال یک ادمی که همیشه میبازه چقدر دلم میخواد دیگه نباشم چقدر دلم میخواد این بودن نباشه
این مرد نباشه.
این سورنا نباشه.
چقدر دلم میخواد مثل همه یک خوانواده سالم داشتم اون بابای کثافتم حتی حق این رو هم از من گرفت
چقدر دلم میخواد االن یه برادر باشه یه خواهر باشه واسه برادرش برادری کنه مرحم روی زخمام بشه.
چقدر سخته بین این همه گرگ نفس کشیدن وتظاهر به دروغ کردن واینکه بگیم مثل خودشونیم
چقدر ایسان خوشبخته خوشبخته که خودش رو داره .ایسان رو داره .واز اون خوشبخت تر ارمینه
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ایسان رو داره.

قلبش رو داره ایسان حاضره بدونه هیچ قید وشرطی کنارش باشه وچقدر برای من سخته کسی که االن
اسمش توی شناسنامه ام جا خوش کرده رو چند روز دیگه بخاطر ازدواجش با کس دیگه باید پاک کنم.
چقدر سورنا بودن سخته.
دیگه از اینجا به بعد نمیکشم.
دیگه از اینجا به بعد کاری واسه خودم ساخته نیست.
خدایا طاقت من رو با طاق اسمونت اشتباه گرفتی؟؟؟
طاقت من خیلی وقته به طاق رسیده خدا جونم.
خداجونم قربون کرمت اگه ایسان مال من نیست اگه سوفیا مال من نبود چرا عشقشون رو توی دلم
کاشتی؟؟؟
کم اذیت شدم توی این زندگی کوفتی؟؟؟
کم زجه زدم خدا جونم؟؟؟؟حاال که قراره عروس شدنش رو ببینم مادر شدنش رو ببینم اونم پیش مردی
که من نیستم چرا عاشقش شدم؟؟؟هرچه زودتر باید بند این عشق رو ببری خداجون .خدایا من یک بار
محکم زمین خوردم .خدایا من یکبار له شدم اگه اینبار
اگه اینبار یک تلنگر کوچیک بهم وارد بشه نمیتونم.
خدایا ادمی که یکبار زمین بخوره.
یکبار زمین بخوره دیگه نمیتونه بلند بشه
خدا جونم اگه یکبار بشکنی.
اگه یکبار همه چیت بره
اگه یکبار خورد بشی
له بشی ایستادن سخته خدا
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میدونی که تازه ایستاده بودم خداجونم.

ولی تو نامردی نکردی وباز منو حولم دادی اینبار ذره ذره شدم دیگه هر تکه ام یک جایی رفته قلبمم که
افتاده زیر پاهای عشقم هرچی من میخندم اون بیشتر چکش میزنه روش نفس وگلوم وبغضم رو هم بهش
دادی .هرچی بیشتر بهش محل میدم بیشتر بیج خرم رو فشار میده خدایا دیگه کبود شدم با تکون هایی به
خودم اومدم .سرم رو اروم اوردم باال وتوی چشمای نگران ایسان چشم دوختم به نظرم چقدر مسخره اومد
نگرانیش .وقتی گفت ببخشید خودم کرد .چقدر ساده عذر خواهی میکنه .ولی ایسانکم کار من از ببخشید
گذشته خانومم زندگیم نفسم
اولم اخرم ببخشید رو بهم نگو خانومی با چشمات بغض نکن نبینم گریه کنی نفسم بهت بنده خوشگلکم.
توخانوم منی.
اولمی اخرمی
ازم عذر خواهی میکنی؟؟؟عشقم روحم نفسم عذر خواهی نکن عذر خواهی نکن که من تورو وتو من رو از
دست دادیم ماها هم دیگه ارو خانومم توی بازی زمونه من دل دادم بهت
به دختر غد ومغرور  42ساله چقدر خانومی واسه خودت عزیزم چقدر نجابت داری خوشگلم .بهتر پیش
من اشغال نباشی بهتره واست خوشگلم من یه اشغالم که توی لجنای خودم غرقم من تورو هم توی لجن
میکشم هرچی بگم بدی از ارمین به خودم بد کردم اون پسر خوبیه ایشاهلل باهاش خوشبخت بشی سعی
کردم همه این حرفا رو با نگاهم بهش برسونم.
کاش بفهمه بهتره برم دارو هام رو بخورم وقتی دستش رو روی دستام گذاشت دیگه نایی حتی واسه نفس
زدن هم نداشتم.
یکدفعه عقب عقب نشسته رفت ودستش رو روی دهنش گذاشت وگفت:
هیــــــــــــن .سورنا تروخدا نمیری ها..یکدفعه به خودش اومد حتی نای پلک زدن هم نداشتم .هرچیزی عوارض خودش رو داره وادمی که عمل
جراحی زیبایی کرده اگه از گاز گرفتگی مصدوم بشه وبه زور برگرده خب معلومه روزی این مشکالت
تنگی نفس واسش رو داره.
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دوبار پلک زدم واشک هام رو اجازه دادم بریزه همونجور زانو زده پرید سمتم..
سورنا ترو قران چرا یخ زدی؟؟؟بخدا نمیخواستم اذیتت کنم اصال غلط کردم.سیسسس.سورنا غلط کردم.صداش بغض عجیبی داشت منو محکم به خودش فشار داده بود.
من باید داروهامو مصرف کنم.سورنا داری میمیری.وبا تمام وجودش داد زد:
عمو .ارمین کمکم کنید.دستم رو گذاشتم رو دهنش.
سیس واست دردسر میشه.به جهنم وای نمیری تروخدا سورنا نمیر.کمک کن برم اتاقم.دستم رو گازی گرفت وباز با تمام وجود داد زد:
عمو اسفندیار.حولش دادم وبا تمام توانم رفتم سمت اتاق دیشب اسفندیار عادیش پاچه همه رو گرفته بود که تقصیر کار
هانیه بود االن اگه مایع هارو رو زمین ببینه همه چیو میفهمه چشمم خورد به حوله سرفه امونم رو بریده
بود خودم رو به سختی به حوله رسوندم وانداختمش زمین دو حرکت بهش دادم که کمی از اب ومایع رفت
تمام که شد در اتاق به شدت باز شد ومن هم از شدت سرفه وفشار پایین از حال رفتم.
سه بار صابقه مصدومیت..
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دوبار گاز گرفتگی ویکبار هم مصرف هوای الوده که واسه  41سالگیم بود..
10سال پیش وقتی که مرگم اعالم شد وسورنای جدید اومد.
بعد از عمل بهم بجای اکسیژن گاز کربن ومتان وصل کردند حدود یک ماه توی کمای سنگین بودم وبعد
بهوش اومدم .وبعد از اون یک عملیات اتیش سوزی راه انداخته شد به دستور من ومرگم صادر شد کمی
که گذشت تونستم نفس بزنم
اون هم به خوبی احساس سبکی میکردم احساس راحتی به سختی چشم باز کردم
توی مکانی بودم شبیه بیمارستان بود یا اتاق؟؟
فکر کنم اتاق شخصی بیمارستان بود کمی سرم رو تکون دادم هانیه وایسان پیش هم بودند وچشمای
هردوشون قرمز بود.
نباید عصبی میشدم .این مشکلم با عصبی شدن تشدید میشه واگه دارو هام رو به موقع مصرف نکنم حتی
باعث خفگی میشه یکطرفم هم اسفندیار وارمین ایستاده بودند.
پسرم خوبی؟؟؟مارو از نگرانی کشتی تو.نگران نباشید خوبم ".سرفه "با خودت چکار کردی تو؟؟؟هیچی مادر زادیه ".اینم از دروغ بعدم "اها چرا بهم نگفتی باید دارو مصرف کنی؟؟؟چیزایی که ایسان میگه راسته؟؟؟چی؟؟؟ایسان یکدفعه پرید توی حرف اسفندیار:
من به عمو گفتم که از کنار اتاقت رد میشدم دیدم در اتاق باز وصدای سرفه میاد.لبخندی تحویلش دادم از حمایت کردنش خوشم اومد .اسفندیار اخم غلیظی تحویلش داد.
-چیزی شده اسفندیار خان؟؟؟ایسان خانم درست میگن.

378

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
اسفندیار:نخیر چیزی نیست.
این اسفندیار چه مرگش شده؟؟؟

نکنه این ارمین همه چیو بهش گفته؟؟؟همه از اتاق رفتند بیرون فقط هانیه موند وای از نگرانی در حال
سکته زدن بودم.
نکنه فهمیده..
من به بابا گفتم.جان؟؟؟من گفتم خب ببخشید.واومد نشست لبه ت-خ-ت.
چیو گفتی؟؟؟اینکه ایسان اونروز زد توی موبایلت تو تعقیبمون کردی .وبعدش ایسان رو گرفتی.وای خاک تو سرت هانیه خیلی االغی درست مثل بچگیات بچه هم که بودی تا کوچیک بودی گول همایون
ووعده هاش رو میخوردی..
خب؟؟؟خب نداره باباهم یکم روی ایسان حساسه ومیگه چرا این بچه بازی رو سر تو اورده ارمین هم از دیشبکه باهاش توی قهره یکم بهش شک کرده.
سر چی شک کنه؟؟؟؟نمیدونم .میگه شاید بهت نظر داره .اصال شاید تو این مدتی که نبوده باهم بودید؟؟؟چی؟؟؟چرت نگو.وای خدا این اسفندیار چه جونوریه؟؟؟
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حاال دیگه کاریه که شده .حالت خوبه حاال؟؟؟-ممنونم خوبم

عه همه نقشه هام داره بهم میریزه حاال چه غلطی بکنم دقیقا؟؟؟باید با هانیه رابطه داشته باشم .اینجوری
نمیشه یکم هم خیال این اسفندیار خان راحت میشه .خودم هم یکم از فکر ایسان بیرون میام.
یکدفعه دستش رو کشیدم و.....
چیکار میکنی سور.....
نکن .سورنا .سو..ر ناکمی که گذشت رهاش کردم.
درستش اینه.
چرا اینکارو کردی؟؟؟چونکه اسفندیار فکرای بیهوده نکنه .از دیشب تاحاال چشمم گرفتتمنگ توی چشمام نگاه کرد.
اره خوشگله .ودستم رو روی گونه اش گذاشتم.در ضمن بگم فکر کنم رنگ مشکی بهت بیشتر بیاد.لبخندی زد وسرش رو زیر انداخت نه بابا هانیه ون-ج-ا-ب-ت؟؟؟
حاال نمیخوایی چیزی بگی؟؟؟وای نگاه لپ هاش گل انداخته..
چی بگم؟؟؟-نظری نداری در مورد من؟؟؟در مورد این رابطه؟؟؟
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چه نظری؟؟؟میخوایی یا نه؟؟؟-با تمام وجودم

ولی یکدفعه حرفش رو خورد وسرش رو پایین انداخت
نگاش کن خجالت میکشه.نگو سورنا..بیا ببینم.نکن یک موقع بابا میاد.خب بیادوای میکشتت سورناباید از خداشم باشهلوس نشوپس بخواب تا لوس نشم.حاال نه.پس کی؟؟؟بگذار بعد عروسی.یه تای ابروم پرید باال جان عروسی؟؟؟؟عجب رویی داره.
دست خودش بود االن ماه عسل بودیم .خخخخخ
حاال کو تا عروسی یک شب به جایی نمیخوره که.-نمیشه سورنا لوس نشو تازشم من هنوز کامل نمیشناسمت که.
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باشه من با اسفندیار صحبت میکنم..-چی؟؟؟

نگاه کن هانیه مگه دلم داره که بخواد عاشق کسی بشه؟؟؟برو به جهنم .هم خودت هم بابات هم داداش
جونات
حاال خانومی نمیری بگی بیان منو مرخص کنن؟؟؟برم از دکترت بپرسم.از فرصت استفاده کردم وبه حسام زنگ زدم.
بعد دوبوق جواب داد
الو سورنا.سالم حسام جان ببین اسفندیار مشکوک میزنه خبواسم مهم نی باید بیاییبه حرفام گوش بده دیگه روانی چند روز باید توجهش رو جلب کنم.من امروز میام دم در خونه اسفندیارتو بیجا میکنی.میام.حسام ترو جان خاله .من وایسان توی خطر میافتیم.اوفف باشه.باید قطع کنم مراقب خودتون باش.یکدفعه بلندگوی بیمارستان اعالم کرد:
"اقای دکتر عبد به اتاق عمل "
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تو توبیمارستانی سورنا؟؟؟؟؟نکنه باز حالت بد شده؟؟؟نه.داری دروغ میگی؟؟؟اره .مراقب خودتون باش.ترو قران قط نکون جون دوتایی بوگو چت شدس؟؟؟اینجا فعال همه دورم هستن نمیشه ببینمت.یکدفعه در باز شد وایسان ومد داخل.
ایسان:کیه؟؟؟
گوشی رو دور گرفتم:حسامه
سریع قطع کن همه دارن میان.حسام مراقب همه باش اسفندیار اومد.باشه دادا بازم بم زنگ بزن.باشهسریع موبایل رو قطع کردم وخط رو از داخلش در اوردم وگذاشتم داخل جیب شلوارم موبایل رو گذاشتم
روی دراور وهمون موقع اسفندیار اومد.
ایسان چرا ایستادی؟؟؟چکار کنم عمو جون؟؟؟؟برو اب میوه بریز واسه سورنا خان.-اسفندیار خان نمیخواد.
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دیدم که کامال ایسان حول کرده بود وممکن بود گاف بده با ارامش بهش چشم دوختم که یکبار پلک زد
ودلم رو محکم کرد که خ-و-نسردیش رو به دست اورده.
هانیه:خب سورنا جان یک خبر خوب.
چی عزیزم؟؟؟یکدفعه چشمای همه از تعجب زد بیرون مخصوصا چشمای ایسان هانیه سرش رو پایین انداخت اسفندیار
با لبخند گفت:
اینجا خبرائیه؟؟؟راستش اسفندیار جان اگه قابل بدونید فعال میخوام که با دخترتون رابطه ایی در حد نورمال داشته باشمیک تای ابروش پرید باال.
یعنی چی سورنا جان؟؟؟بگذار این موضوع رو بعدا در موردش باهم خصوصی صحبت میکنیم.وبه هانیه تیز چشم دوخت اوف مردشور اون اخالق دموکراسیت رو ببرن واسه همه بابا واسه دخترت زن
بابا اون مهتاب بیچاره که میل داغ رو واسه اخرتش گذاشتی سنش راست دخترت بود بی شرف .حاال واسه
دخترت کالس میذاری با کسی روهم نریزه؟؟؟عجب جونوری هستی تو دیگه .سرمم که تموم شد همگی
باهم سمت عمارت رفتیم
اسفندیار من رو به اتاق کارش خ-و-ند ایسان هم کمی توی هم رفته بود ولی بعد از یکی دوساعت رابطه
اش با ارمین باز جوش خورد وشروع به خوشحالی کرد ..رفتم داخل اتاق اسفندیار ایستاده بود وبه منظره
بیرون نگاه میکرد.
اهم.برگشت:اومدیی نه؟؟؟؟
بله منو خواستید؟؟؟ببین این رابطه در حد نورمال کجا بود دیگه؟؟؟-راستش خب من فکر کردم قبل نامزدی باهم دوست باشیم.
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اهان که دوست؟؟؟یعنی بهم اعتماد ندارید دیگه؟؟؟چرا دارم ولی به هانیه اعتماد ندارم.-یعنی چی؟؟؟

راستش اون دختر پاکه ولی پسرای زیادی زیر ورو کرد .سر نوشت یکیشون رو میخوایی ببینی؟؟؟یعنی چی؟؟؟تو که همش میگی یعنی چی؟؟؟هانیه مشکل عصبی روانی داره هیچ وقت نمیتونه عاشق بشه میفهمی کهاگه هم بشه دیگه حد ومرز دست خودش نیست ومن رو مجبور به کاری میکنه که دوست داره.
خب؟؟؟خب دیگه یعنی اینکه یک مستند رو میشینی میبینی وبعدش در مورد رابطه ات باهاش تصمیم میگیرینظر من اینه که رابطه اتون اصال اینجور نباشه سریع عروسی کنید .میفهمی که .اونموقع دیگه هانیه اون
ظاهر شکاکش از بین میره ومن رو مجبور به کاری که دوست ندارم نمیکنه .میدونی که هانیه واسم خیلی
مهمه
خب ببینینم.اومد سمت کاناپه ولپ تابش رو روشن کرد ومن رو هم دعوت کرد پیشش بنشینم.
فیلم رو زد داخل وگفت:
این فیلم که میبینی مال پسریه به اسم میثم میثم پسر خوبی بود از بس هانیه بهش شک کرد که هرروز بایکی ارتباط داره اخرش این پسر بیچاره از راه به در شد .واینایی که توی فیلمن خواهر ومادر میثم وخود
میثم هستن .منو مجبورم کرد هانیه .فدای یه تار موش میخواست سر به سر هانیه جونم نگذاره.
یکمی جا خوردم .فیلم شروع شد.
پسره رو بدون لباس به همون ستون که مهتاب بود بسته بودند.
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چرا اینجوری؟؟؟-ببین واخرش نتیجه بگیر.

کمی که گذشت صدای جیغ دو خانوم اومد فیلم رفت روی خانوم های چادری یکی از محافظ های اسفندیار
چادراشون رو کشید.
پسره داد زد:کثافتا مامان وخواهرم رو کاری نداشته باشید خدا لعنتت کنه هانیه..
زن ودختر همونجور جیغ میکشیدند .بادیگارد های اسفندیار لباس هاشون رو پاره کردند وبه ستون ها
بستندشون.
خداییش خیلی خوشگل بودن وبا نجابت پسره مدام داد میزد وتقال میکرد شقیقه هام تیر کشید لعنت بهت
اسفندیار.
هانیه اومد توی صحنه.
رفت سمت پسره ونزدیکش شد وگفت:
ببین اشغال من دوست داشتم ولی تو خ-ی-ا-ن-ت کردی جای اون کاری که کردی جای عشقی که ازپوالم بردی بادیگارد های بابا هم از مامان وخواهرت عشق میبرن .بده میشیم مساوی.
پسره داد زد:
با اونا کاری نداشته باش  .حیون.هانیه:شروع کنید.
بادیگارد های اسفندیار مثل حیون به جون اون زن ودختر بیچاره افتادند پسر هم همش فریاد میکشید
یک لحظه از خودم حالم بهم خورد از کاری که با ایسان کردم از این سورنای پست .در اخر سر هم سر
دختر ومادر رو جلوی اون پسر بریدند وبعد هم پسر رو به قتل رسوندند.
دستام به شدت میلرزید اسفندیار به کاناپه تکیه زد:
-مجبور شدم.
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ایستادم.
حس میکردم یک جسم بی جونم.
چیشد؟؟؟نظرت چیه؟؟؟-

..

باشه نظرت رو بعدا بگو حاال ترش کردی .ولی خدایی مادر ودختر جیگر بودن نه؟؟؟یکدفعه حالت تهوع بهم دست داد سریع از اتاق اون کثافت اومدم بیرون ورفتم توی سرویس داخل راهرو
تاجایی که میتونستم محتویات معده ام رو دادم بیرون توی اینه به خودم چشم دوختم جیغ های ایسان
یادم افتاد دستم رو توی شقیقه هام فرو کردم توی حالت انفجار بود سرم با نفرت به خودم چشم دوختم
رفتم بیرون از سرویس یکدفعه توی راهرو چشمم به ایسان افتاد.
خوبی سورنا؟؟؟چرا رنگت مثله گچه؟؟؟.

-

بذار ببینم چرا با هانیه زدی تو فاز دوستی؟؟؟حولش دادم کنار وسریع پریدم داخل اتاقم حتی خودم هم حالم رو درک نمیکردم .همش جیغ های ایسان
توی ذهنم اومد بالباس رفتم زیر دوش اب سرد رو باز کردم ورفتم زیرش هیچ چیزی ارومم نمیکرد اون
ها نجیب بودن پاک بودن لعنت بهت اسفندیار با مشت شروع به زدن توی دیوار کردم زیر دوش اعصابم
داغون شده بود کنار دیوار سر خوردم ودست رو روی سرم گذاشتم اشک هام با اب دوش یکی شده بود.
شروع کردم به خود زنی:
لعنت بهت سورنا .مردشورت رو ببرن .الهی بمیری سورنا .تو یک حیونی .اشغال عوضیکمی که اروم شدم رفتم بیرون تصمیم رو گرفتم لباس هام رو عوض کردم ورفتم توی اتاق اسفندیار.
نشسته بود پشت سیستمش.
-چیزی شده سورنا جان؟؟؟

387

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
بلهمیشنوم.میخوام با دخترتون وارد رابطه ایی بشم.باشه .میدونی عواقبش چیاس؟؟؟ارهپس قبول .ببینم تو چیکار میکنی ؟سریع از اتاقش زدم بیرون حیونا.

پست فطرتا به خاک سیاه مینشونمتون نابودتون میکنم از زندگی کردن سیرتون میکنم هانیه واسه تو هم
دارم کاری میکنم روزی ده بار ارزوی مرگ کنی کاری میکنم خودت با دستای خودت خودت رو بکشی
همتون رو نابود میکنم باز ایسان جلوم سبز شد.
سورنا.برو کنار..چه مرگته بابا؟؟؟از کنارش رد شدم داد زد:
ایششش سگ رو تو ده راه نمیدادن سراغ خونه کدخدا رو میگرفت..محلش ندادم ورفتم داخل اتاقم.
از سر درد در حال مردن بودم چندتایی مسکن خوردم ودراز کشیدم کمی گذشته بود که حس کردم
چیزی روی صورتم در حال تکون خوردنه چشم باز کردم هانیه نسشته بود لبه ت-خ-ت ودر حال کشیدن
پری روی صورتم بود خواستم اخم کنم که گفتم نه اینجوری نمیشه.
سالم خوابالو نمیایی شام؟؟؟-مگه وقته شامه؟؟؟
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اوهوم تازشم بابا بهم گفت مثل یه مرد پیش رفتی عشقم.نه بابا.بریم شامخب دیگه خانوم خودم میشی.ببینیممیبینیم خوشگلم.ایستادم وباهاش رفتم سر میز شام مدام ارمین وایسان توی سر ومغز هم میزدند.
لعنت بهشون از وقتی اون فیلم رو دیدم قلبم باز شده به سختی سنگ .بعد از شام رفتم روی راه پله ها.
اسفندیار:پسرم میوه.
میل ندارم خوابم میاد.رفتم توی اتاق دراز کشیدم تا ساعت یازده خودم رو مشغول کردم وبعدش به بهانه اب خوردن رفتم
پایین هانیه وایسان در حال صحبت کردن بودند با دیدن من ساکت شدند.
اسفندیار خان کجان؟؟؟هانیه:رفت بیرون عشقم گفتش تا فردا صبح نمیاد.
که اینطور .وچشمکی حواله اش کردم وچشمم رو به سمت پله ها بردم پلک زد.البته این ها از چشمای تیز ایسان دور نموند رفتم ولیوان ابی خوردم ورفتم توی اتاقم کمی که گذشت دو
تقه به در خورد.
هانیه وارد شد:
کاری داشتی زندگیم که چشمک زدی؟؟؟ایستادم ورفتم سمتش.
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-دلم واست تنگ شده بود..

توی چشمام نگاه کرد ودستش رو گذاشت روی دستگیره وگفت:
من برم دیگه.دستش رو گرفتم وکشیدمش سمت خودم.......... .
دوساعتی گذشت.
اسفندیار خان دیگه به دخترت نناز چرخی زدم وخوابم برد صبح بیدار شدم ساعت  6بود هانیه نشسته بود
روی ت-خ-ت وگریه میکرد.
چیه؟؟؟یه مشت زد به بازوم وخندید
خوش گذشت؟؟؟اوهوم..اشغال کثافته بیچاره اون دختر وخانومی که مردند بیچاره اون پسر سیاه بخت نابودت میکنم هانیه بیچاره
خواهرم نازنین.
بیچاره مادر وخاله ام ایستاد و رفت سریع از اتاق بیرون من هم راحت خوابیدم تا ساعت  1خواستم یک
ساعت دیگه بخوابم که یکدفعه در اتاق باز شد وایسان با گریه پرید توی اتاق.
پرید روی شکمم وشروع به زدنم کرد.
اشغال .کثافت به چه حقی باهاش این کارو کردی؟؟؟- .
تو یه حیونی سورنا حالم ازت بهم میخوره.-بسه ایسان.
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نکبت ..توهیچی نمیفهمی .هیچی.وشروع به هق هق زدن کرد.

یکدفعه اعصابش بهم ریخت وشروع به مشت زدن کرد از ت-خ-ت پریدم پایین ودر رو قفل کردم .از
ترس زبونش بند اومده بود وهیچ چیزی نمیگفت وفقط اشک میریخت..
میخوایی منو بزنی؟؟؟حاال بیا بزن .بزن تا اروم بشی.دَ دَ درو باز کن.نگاه کن مگه من هیوالم که زبونت بند اومده؟؟؟
چرا اون موقع؟؟؟؟باتمام توانش داد زد:
درو باز کن عوضی.رفتم سمتش ودستم رو روی دهنش گذاشتم اشکهاش وتقال هاش داغونم کرده بود.
یعنی اینقدر من وحشتناک شدم؟؟؟
اوفففف یک دقیقه اروم باش ایسان .دستم رو از دهنت کنار میبرم ولی اگه جیغ بزنی دیگه حتی نگاتمنمیکنم.
پلکی زد واشکاش ریخت اروم دستم رو کنار بردم دستش رو بدونه درنگ برد باال وفرود اورد توی
صورتم.
واست متاسفم سورنا .هههه با خودم میگفتم توی اون یک هفته که ازش دور شدم چقدر تغییر کرد ادمشد حتی میخواستم به عنوان یک داداش کنارم باشی ولی حاال میبینم ه-و-س چشماتو کور کرده سورنا
.اینقدر که به پاکی هانیه هم رحمی نکردی .از من گذشت سورنا خان ولی نمیگذارم اون بالیی رو که سرم
وردی رو سر هانیه بیچاره بیاری..
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اون بیچاره ایی که ازش دم میزنی ایسان خانوم مثه خودت نبود ..هیچ اعتراضی نکرد واسه بودن بامن.درضمن اینقدر سرت رو نکن توی زندگی خصوصی من..
دلم میخواد سرم رو بکنم داخل زندگیت چون یادت نره یک ماه از زندگیم رو به گند کشیدی واالناسمت توی شناسنامه مه
یه تای ابروم رو انداختم باال.
جان چی گفتی؟؟؟همین که شنیدی.اسمم توی شناسنامته؟؟؟؟ولی تو که زودتر از من تا ارمین رو دیدی پریدی ب-غ-ل-ش .بعدشم خوبهمیگی اسم من هیچ تعهدی نسبت بهت ندارم.
همین حرفم باعث عصبی کردنش شد چرا من این حرفو زدم اصال؟؟؟کی گفته من تعهدی به عشقم
ندارم؟؟؟کی گفته که من ایسان رو دوستش ندارم؟؟؟
باز شروع به مشت زدن کرد.
حیون عوضی .گمشو از زندگیمون بیرون .مثل یه خُره افتادی به جونمون .گمشــــــــــــووووو .گمشو.از تو ودنیات حالم بهم میخوره سورنا گمشو..
ویکدفعه فرود اومد روی زمین یعنی اینقدر هانیه واسش مهمه؟؟؟
بدجور هق هق میزد نشستم پیشش توی چشمام تیز نگاه کرد وعقب عقب روی زمین رفت تا به دیوار
رسید وایستاد .سریع پرید سمت در ومحکم به در میزد.
کمک کمکم کنید.رفتم ودر رو باز کردم بدون هیچ حرفی گذاشت رفت چه ساده رفت .اگه دست من بود هیچ وقت بهش
خ-ی-ا-ن-ت نمیکردم مثل سگ از کارم پشیمونم ای کاش این کار احمقانه رو نمیکردم رفتم زیر دوش
اب سرد وبعد از اون به بیرون رفتم .نباید زجه های اون دختر ومادر وپسر رو فراموش کنم اونم
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درصورتی که اسفندیار میگفت این یک مورد کوچیکه از اون همه مواردی که هانیه مجبورش کرده ..رفتم
توی سالن نشینمن اسفندیار در حال خوندن روزنامه بود.
ارمین هم پیشش نشسته بود.
سالم.بیا بشین پسرم.ارمین:به سالم اقا سورنا.
سالم ارمین جان..نشستم پیش ارمین.
خب چه خبر سورنا جان؟؟؟سالمتی اسفندیار خان.هانیه کجاس؟؟؟نمیدونم.دیشب بعد رفتنم اتفاقی افتاده؟؟؟ارمین:نمیدونم بابا من توی اتاقم بودم .هانیه وایسان پایین بودند.
بابا ساعت  44شده پس چرا این دوتا دختر پایین نمیان؟؟؟نکنه بحثشون شده؟؟؟ارمین:برم ببینم چی شده.
من هم برم سری به هانیه بزنم.باشه پسرم.همراه ارمین رفتم باال.
رفتم سمت اتاق هانیه ودو تقه به در زدم.
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بله؟؟؟سورنا هستم بیام داخل؟؟؟-بیا عشقم.

رفتم داخل با یک اتاق لوس دخترونه مواجه شدم عه چقدر از رنگ صورتی بدم میاد نگاه به هانیه کردم
هنوز رنگش کمی پریده بود.
خوبی؟؟؟اره بهترم.بابا سراغت رو میگیره.بخدا حال رفتن به پایین رو ندارم.پاشو همه چیو میفهمه ها.یه مشتی حواله بازوم کرد وگفت:
از بابا میترسی نه؟؟؟نه بابا چه ترسی؟؟دروغ.هانیه لوس نشو ها پاشو بریم پایین.گردنت چیشده؟؟؟کجا؟؟؟دستش رو سمت شاهرگم کشید
اینجا.-حتما تو دیشب پنجه زدی .خخخ
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من پنجه نمیزنم این کارا از دست ایسان بر میاد.چطور مگه؟؟؟-بهم راستشو بگو اومد اتاقت؟؟؟

نه بابا من با ایسان کاری ندارم بعدشم شوخی کردم باهات .اومدم خط پشت گردنم رو انکاد کنم تیغکشیده شد به اینجام.
اها.بیخیال خانومم .بعدشم این ایسان چیزیش شده باهات؟؟؟چطور؟؟؟نیومده پایین .بابا سراغشو میگرفت.راستش وقتی صبح از اتاقت اومدم بیرون من رواونجور دید میفهمی که .وصورتم رو دید که رنگم پریدهمن رو کشید داخل اتاقش وسوال پیچم کرد من هم همه چیو گفتم..
تو چیکار کردی هانیه؟؟؟همه چیو بهش گفتم.تو به چه حقی این موضوع رو گفتی؟؟؟یعنی چی به چه حقی گفتم؟؟؟دارم باهات حرف میزنم هانیه کی بهت این اجازه رو داد مسائل خصوصیمون رو واسه هرکسی بگی.یعنی چی سورنا.داد زدم:همین که شنیدی ..نمیتونی چیزی رو توی دلت نگه داری؟؟؟
گریه کرد:
-خب حاال ببخشید عشقم.
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-یعنی چی ببخشید؟؟؟

عشقم بخدا نمیخواستم بگم هرکاری بگی میکنم .تروخدا.برو باباوایستادم ورفتم بیرون جیغ زد:
تورو خدا سورنا ترکم نکن..عه دختره سمج حالم از دخترای اینجوری بهم میخوره صدای داد ارمین رو شنیدم:
ایسان یعنی چی همش گریه میکنی؟؟؟حرف بزن.ایستادم دم در اتاق.
ایسان منو روانی نکن هانیه بهت چیزی گفته.ایسان:برو بیرون ارمین.
نمیرم تا نگی چیشده نمیرم.ایسان مثل صبح که بهم حمله کرد پرید سمت ارمین مثل یک شیر وحشی شده بود .ارمین عصبی شد وبی
برو برگرد یکی زد توی گوش ایسان خ-و-ن جلوی چشمم رو گرفت پریدم سمتش ویقه لباسش رو
کشیدم.
چیکار کردی حیون؟؟؟به تو چه؟؟؟به من چه؟؟ومشتی حواله صورتش کردم یکی اون میزد یکی من ایسان هم مدام جیغ جیغ میکرد خبری از اسفندیار
نشد خداروشکر واال همه رو سوال پیچ میکرد هانیه هم اومده بود .ارمین طرف دیوار نشست با سر ووضع
داغون ومن هم یک طرف دیگه.
غرید:
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هانیه .ایسان تنهامون بگذارید.ایسان:وللی.
دادزد:همین حاال.

وقتی رفتند ایستاد وبا دستمال خ-و-ن صورتش رو پاک کرد یکی هم سمتم گرفت از دستش گرفتم.
ببین میدونم پسرک واسه چی اومدی خونه بابام .چیزی عایدت نمیشه برو تا جونت رو از دست ندادی.یک تای ابروم پرید باال این دیگه چه جونوریه؟؟
من همیشه مخالف سر سخت این کارای باباممچی میگی ارمین؟؟؟چرت نگو.رفت سمت در ودر رو قفل کرد.
واما ایسان .بهش دستت نمیخوره در اولین فرصت هم طالقش میدی..ایستادم وگفتم:
چی میگی تو؟؟؟ببین من همه چیو میدونم همه چیو .یک روزی یه جایی تالفی بالیی که سر ایسان در اوردی رو سرت درمیارم..
درست حرف بزن ببینم.ببین من همیشه مخالف بابا بودم کارای مافیاییش همه چیش داغونم میکرد تا اینکه االن عضو مامورینمخفی هستم هیچ وقت تحت هیچ شرایطی توی تیم بابا عضو نشدم چون دوستای قبلیم که خواستن نفوذ
کنن همشون راهی قببرستون شدن در ضمن اینم بدون بابای من اسفندیار خان از پسراشم میگذره تنها
خودش واسش مهمه توی زندگیش .اگه هم روزی بفهمه که من وتو پلیس فدرالیم مطمئن باش بی درنگ
دو تا گلوله توی مخمون خالی میکنه .در ضمن سادرین منو به خوبی میشناسه .توهم پسر خوبی باش وهم
از ایسان وهم از اسفندیار فاصله بگیر .اون غلطی هم که دیشب با هانیه کردی حقش بود.
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-تو؟.

اره من همه چیو فهمیدم .اینو بدون هیچ چیز از چشم پسرای اسفندیار دور نمیمونه ..بعد از این دلمنمیخواد اینجا باشی.
ارمین چی میگی تو؟؟؟من چیزی متوجه نشدم.بشین روی ت-خ-ت.نشستم زد روی شونه ام وگفت:
میدونم گذشته ات چه خبرا شده حتی نفس تنگیت واون همه سوالی که داری وبی جواب مونده رو .حتیمن از اولش میشناختمت .پسر خوب اسفندیار خطرناکه .رو دست هیتلر رو اورده حتی از داعش هم
وحشی تره .نفوذی که پیدا کرده توی افرادش هیچ کسی نمیتونه این کار رو انجام بده .اون قتالی زنجیره
ایی زیادی انجام میده تله های گیت گانش ت ......هاش .سر بریدن هاش .این ها همه کنار هم بیاد یک
پرونده غول پیکر میشه واسه خودش..
من نمیتونم این پرونده رو نیمه کاره تمومش کنم ارمین جون..پس میگی میخوایی از جونت بگذری؟؟؟؟یه جورایی.مطمئن باش من ایسان رو تا یک ماه دیگه از این خونه بردم..میدونی بابات روی ایسان نظر داره؟؟؟چی؟؟؟اره یک شب مست کرده بود .اره جانم یک سری موضوعات هستن که ازش بی خبری .میتونیم بهم دیگهکمک کنیم بابات رو گیر بندازیمش.
-اون نظر داشتن بابا به ایسان کجا بود دیگه؟؟؟
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ببین شب تولد بابات مست کرد پیشم با تمام پروگی از ایسان واسم صحبت کرد ودر اخر چیزی گفتکه من خیلی نگرانشم.
چی؟؟؟اینکه اگه دختری حاضر نشه تنش رو واسه اسفندیار به حراج بگذاره بهش "ت ........ز"میکنه.متاسفانه این رو میدونم.حاال میخوایی چیکار کنی.دست ایسان رو میگیرم میبرم خونه ام.من نمیذارم ایسان زنمه.عشق منه تو کجای کاری سورنا؟؟؟میدونی  42سالشه ومن این هجده سال رو واسه عشقش له لهزدم؟؟؟تو کجایی؟؟؟؟تو اصال توی دل ایسان جایی داری..
ببین ارمین اعصابمو خورد نکن ها.مثال چی میشه هان؟؟؟ارمین.در مورد ایسان از من گذشتن نخواه .اینارو هم بهت واسه این گفتم که داری ایسان رو عذابش میدیگورت رو گم کن وبرو..
من جایی نمیرم.تو با ایسان تا حتی سر کوچه هم رابطه اتون دووم پیدا نمیکنه .تاحاال بهش فکر کردی؟؟؟بهش فکرکردی که ایسان هیچ حسی بهت نداره خودت رو خورد نکن..
دادزدم:خیلی خب.
باز نشست پیشم وزد روی شونه ام.
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اروم باش نگذار این زندگیم که کوفت بوده بدونه ایسان باشه .تو پسر خوبی هستی با این مسئله کنار بیاتا وقتی که جوونیم بود وکودکیم اسفندیار به دهنم زهر کرد حاال نگذار بقیه عمرم بدونه ایسان بگذره.
با بغض گفتم:
خیلی خب.مگه چاره اییم داشتم؟؟؟
مگه به جای دیگه ایی پناه داشتم؟؟؟
مگه میشه توی سر ومغزم بزنم واسه عشقی که ازپایه اشتباه بوده؟؟؟
ارمین.بگو.من به یک دلیل از ایسان میگذرممیشنومبهم کمک کنی.در مورد اسفندیار؟؟؟اهووم.جونت جونمون جون همه به خطر میافته.ارزشش رو داره.خب چی از من میخوایی؟؟؟یک سری پرونده ویک ادم قابل اعتماد یک قاضی .یک سری پرونده خیلی خوب دست یک سری افرادتوی خارج دادم ولی هنوز چیزی مشخص نیست.
یکدفعه موبایلم زنگ خورد.
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سادرین بود:
جانم سادرین؟؟؟بدبخت شدی سورنا.چرا؟؟؟ادمای اسفندیار پرونده ها رو دزدیدن..-چی؟؟؟چیشد دقیقا؟؟؟

ادمهای اسفندیار به خونه اردالن فرد زدند ودزدیدند پرونده هارو.یعنی االن چی میشه؟؟واقعا خشکم زده بود.
چی بشه پسر .اگه اسفندیار بفهمه تو همون مامور مخفی اف بی ای هستی دخلت اومده .باید از خونه اشبری بیرون پسر -نمیشه.
دیوانه نشو .جونت توی خطره.بازم پرونده میجورم من کنار نمیکشم.سورنا ترو خدا.تماس رو قطع کردم.
ارمین:دیدی باز اسفندیار زهر خودش رو دید چرا بهم گوش نمیدی؟؟؟
ارمین کمکم کن.میمیمریم همه مون.من اسمی از تو نمیارم مطمئن باش.-سورنا .به حرف سادرین گوش کن.
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بهم پرونده های مربوط به بابات رو میدی؟؟؟-باید پرونده جدید واسش اماده کنیم.

یعنی باز ادم کشی؟؟؟باز به زندان افتادن اسفندیار چند ماه طول بکشه؟؟؟؟باز این خ-و-ن اشام بهکارش ادامه بده؟؟؟
مجبوریم .توی این مدت جلوی چشم اسفندیار نباش برو از این خونه.نمیشه .تا تهش اینجا میمونم تا روزی که نفهمم دستور اعدامش اومده از این خونه نمیرم .بعد از اون یکسری خورده کاری دارم.
سورنا چقدر لجبازی تو.بهتره بریم .ممنونم که همراهمی .کمتر کسی پیدا میشه پدرش رو به خاطر عدالت بفروشه بهت افتخارمیکنم.
دستای هم رو به گرمی فشار دادیم توی نگاهش گرمای خاصی بود برعکس نگاه من چقدر ته قیافه اش
شبیه من بود.
همراه هم دیگه رفتیم بیرون ایسان پرید سمت ارمین وشروع به گریه کردن کرد.
هانیه اومد سمتم.
عشقم خوبی؟؟؟باهام قهری سورنای من؟؟؟-/
سورنا..- ..
-ترو خدا باهام قهر نکن.
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سریع از کنارش رد شدم ورفتم داخل اتاقم.

در روقفل کردم ونشستم روی کاناپه وخط ها رو جابه جا کردم وبه حسام زنگ زدم.
الو حسامسالم داداشی کوجایی پ تو؟؟؟خونه اسفندیار.پ کی میایی از اون جهنم بیرون؟؟؟فعال پرونده ها روی هوا رفت.چی میگی؟؟؟میگم اومدنم یکی دوماه عقب افتاد.چی؟؟؟ترو قران بیا از خونه اش بیرون دادا من میترسم از این ادم.حسام.جونم دادا؟؟؟چرا صداد گرفتس؟؟؟ایسان رو از دست دادم.خاک تو سرم مرد؟؟؟ایسان رو کشتش؟؟؟نه بابا خدا نکنه یک معامله سختی کردم که باعث شد از دستش بدم از همه مهم تر اون دیگه اصالدوسم نداره.
چی؟؟؟باز چه غلطی کردی؟؟؟طوالنیه.یعنی نمیخوایی واسش بجنگی؟؟؟-قول دادم.
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-چرا اخه؟؟؟

خب دیگه مجبور شدم .در عوض اسفندیار ایسان رو از دست بدم .ولی خیالم راحته دسته یه با مرام میافته..
چرت میگی ها.اگه چیزیم شد پرونده های پول شویی رو توی چهار طرف کشور یادت نره به جریان بندازی.خفه شو االغ تو گل میخوری چیزیت شه .کی میایی ببینمت.شاید فردا بیام.باشد واسه عروسی خوارم وروهامی اگه نیمدی میام جرت میدم سورنا..باشه باشه.وقطع کردم.
یک دقیقه بعد قطع کردنم وقتی خواستم دربیارم موبایل اس ام اس از طرف حسام اومد.
خیلی دیوثی داشتم حرف میزدم .بهت دستم برسد.لبخند محوی روی لبم نشست خط ها رو جابه جا کردم ورفتم بیرون اسفندیار عصبی بود.
سورنا بیا اتاقم.رفتم اتاقش
چرا با هانیه بازی میکنی؟؟؟بازی چیه؟؟؟چرا باهاش حرف نمیزنی؟؟؟وای خدا چقدر دخترتون لوسه .کمی باید تنبیه بشه.-چرا؟؟؟
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موضوعیه بین من وهانیه.عضالت فکش منقبض شد وگفت:
چه موضوعی..یک موضوع کامال شخصی.چشماش کال از حدقه زد بیرون دادزد:
این چه گستاخیه سورنا؟؟؟؟دوبرابرش صدام رو باال بردم.

سر من داد نزن .هیچ حقی نداری سرم داد بزنی .وقتی گفتم خصوصی یعنی خصوصی .حتی به توام کهباباشی ربطی نداره.
کامال خشکش زد همون موفع در اتاق باز شد وهانیه پرید توی اتاق.
اسفندیار :واقعا ازت انتظار نداشتم سورنا.
هانیه:بابا چیکارش داری؟؟؟؟بخدا همه چی تقصیر من بود من این کارو کردم.
بسه هانیه .سورنا گمشو از خونه من بیرون.هانیه:بابا سورنا هیچ جایی نمیره.
رفتم سمت اسفندیار وانگشت اشاره ام رو سمتش با تهدید گرفتم.
ببین اسفندیار حقی نداری توی کارای من دخالت کنی .یادت باشه هرچی داری از لطفه منه.یکدفعه کلتش رو در اورد وسمتم گرفت پوزخندی تمسخر امیز بهش تحویل دادم.
پسر گستاخ زود باش از من عذر خواهی کن.ههه کی باشی تو؟؟؟من حتی واسه بستن بند کفشام هم پامو میارم باال در جریان باش.دسته کلت رو کشید واماده تیر اندازیش کرد .هانیه با اشک پرید جلوی کلت وگفت:
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-نمیذارم بابا هیچ کار بکنی ..بابا تروخدا.

اسفندیار با خشم بهم چشم دوخت ورفت پررو هیچ کس نمیتونه بهم امر ونهی کنه رفتم بیرون هانیه
پشت سرم اومد.
عذر میخوام سورنا .باعث بحث بین تو وبابا هم شدم.هانیه از سر راهم برو کنار.سورنا بخدا منظور بدی ندارم .من فقط عاشقتم.برو کنار هانیه.ارمین اومد از اتاقش یرون.
چه خبره؟؟؟از اتاق کار صدای داد وفریاد شنیدم.هانیه:ارمین تروخدا به سورنا بگو باهام صحبت کنه .بهش بگو تقصیری ندارم.
ارمین:چیشده هانیه مگه؟؟؟
هانیه:بابا روش اسلحه کشید.
ارمین:چی؟؟؟واسه چی؟؟؟
هانیه:همش تقصیر من بود .از صبح تاحاال باهام حرف نمیزنه من هم جلو بابا گریه ام افتاد گفت حساب
سورنا رو میرسم که با دل دخترم بازی نکنه هرچی گفتم نمیخواد گوشش بدهکار نبود.
ارمین:جان چی گفتی؟؟؟یعنی تو از بابا خواهش کردی که با سورنا کاری نکنه؟؟؟؟منو سیاه نکن.
هانیه:بخدا راست میگم ارمین
ویکدفعه هانیه جلو پاهام زانو زد.
من غلط کردم سورنا.-
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ارمین با چشمای از حدقه بیرون زده نگاهمون میکرد.
سورنا هرچی تو بخوایی اصال همون فقط باهام حرف بزن.فقط این رفتار لوست رو کنار بگذار.باشه عشقم .باشه هرچی تو بگیارمین:یک دقیقه بیا اتاقم سورنا.
لبخند نرمی تحویل هانیه دادم اهان اینجوری خوبه حال میکنم وقتی غرور دشمنم رو به بازی میگیرم.
وقتی رفتیم داخل اتاق ارمین گفت:
نمیفهمم بخدا کیج شدم.ازچی؟؟؟/از هانیه از تو.بابا رو سرت کلت کشیده بعدش تو جلوش وا میستی؟؟؟به اندازه کافی امروز اذیتم کرده بود وقتش بود کمی با چهره جدی سورنا اشنا بشه بعدا جا نخوره.وای تو روانی شدی سورنا .بابا کلتش رو وقتی در بیاره هیچ وقت غالف نمیکنه .شانس اوردی هانیه بودواال یک گلوله حرومت میکرد.
واسم مهم نیست میدونی چند بار توی گوش اضرائیل زدم؟؟؟روانی اسفندیار خود اضرائیله .بعدش این هانیه رو جادو کردی؟؟؟واسه چی؟؟؟اون جلو پات زانو زد-خب؟؟؟
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خب داره .قبال یکی بهش میگفت باال چشمت ابروئه وا میستاد تا بابا به طرز فجیحی خ-و-ن-ش رو بریزه.
شاید واسه اینه که خوب میشناسمش اون همایون کثافت کجاس؟؟؟هنوز ازش کینه داری؟؟؟مگه میشه نداشته باشم؟؟؟اون مصوبب قتل خواهر ومادر وخاله ام بوده..اشتباه میکنی.چیو؟؟؟همایون هم از خالف دست کشیده به قول خودش ادم شده.مسخره کردی منو؟؟؟چه مسخره ایی؟؟؟دست کشیده اینو میدونی مصوبب مرگ این عزیزات همایون نبوده؟؟؟پس کی بود؟؟؟پس اسید پاشی رو عمه ام کرد.میدونی دستور از اسفندیار بهش رسیده بود؟؟؟اون روزا به اجبار برده بودش توی کار خالف .اون همواسه اینکه بدش میومد مثل من از این کارا هرشب مست میکرد .اونشب هم که به نازنین ت-ع-دی کرد
از روی عالقه ومستی بوده.
چی میگی تو؟؟؟اینارو از کجا میدونی؟؟؟از جایی که االن شده مامور مخفی اداره اگاهی کل تهران .مامور ارشده.چی؟؟؟دروغهنه بابا اینا رو همش رو خودش واسم تعریف کرد .ولی اون با من فرق داره اون مثل تو کله شقه میخوادپرونده ایی واسه بابا درست کنه ولی همش محموله هاش خراب میشن.
-واسه همینه بابات میگه تو که اصال به درد نمیخوری همایون هم همش کار خراب کنه.
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دقیقا .ماها هممون سرمون توی خطره .تنها کسی که با بابا همکاری میکنه هانیه اس .این خواهر من مارافعیه که خودش خبر نداره بابا بدجور مخش رو شست وشو داده .نمیدونم شاید واسه اینه که از یک مادر
دیگه بوده.
از یک مادر دیگه؟؟؟اره هانیه سر راهیه نمیدونی؟؟؟نه .چقدر خانواده شما راز داره .باید بریم سر فرصت جایی بشینیم وهمه اینارو واسم بگی.باشه یکبار میریم .ولی این هانیه رو چیکارش کردی پسر؟؟؟نمیدونم فقط کمی نجوای عاشقانه خخخخخهمه پسرا واسش از این کریا میخ-و-نن ولی به تو دلبسته مثله اینکه خخخخخخبرو بابا خانوادگی شماها دارید منو دیونه میکنید.نگو که هیچ کدوم از حرفام باورت نشد.احتمال میدم ولی اصال باورشون نمیکنم..سورنا.بله؟؟؟چرا تو اینجوری؟؟؟یاد گرفتم همه چیو باچشمام ببینم بعد باورش کنم.باشه هرجور میدونی .ولی خداییش حوصله کل پروندن با اسفندیار رو داری؟؟؟این کارا توی نقشه موننیست.
کدوم کارا؟؟؟-باهاش کل نپرون به دست وپات میپیچه.
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بیخیال .سگ کی باشه.خیلی کله شقی.بریم بیرون.جدا رازت با هانیه چیه؟؟؟چیکارش کردی؟؟؟هه همون کاری که تو با دل ایسان کردی.این جمله یکدفعه از دهنم پرید.

سورنا .سورنا .وای من تو هنوز به ایسان فکر میکنی؟؟؟نه بابا منظوری نداشتم .من به هیچ دختری اونقدر ارزش نمیدم که فکرمو بهم بزنه..پس ..اوووففف قبول بریم.همراهش رفتم بیرون واقعا هم پسر خوش اخالقی بود ودوست داشتنی شاید واسه همیناست که ایسان
بدجور عاشقشه کی حاضره منو تحمل کنه؟؟؟
کی حاضره یک ادم بداخالق ومغرور رو تحمل کنه؟؟؟
ای کاش خوشتبختی هم مثل مرگ سهم همه بود.
------------ایسان:
از رفتارای سورنا هیچ چیزی نمیفهمیدم.
ولی اونجایی که فهمیدم هانیه خودش رو با خواسته خودش در اختیار سورنا گذاشته بدجور عصبیم کرد
واین بیشتر بهمم ریخت که از صبح تاحاال ارمین وسورنا حسابی با هم حرف میزنن وباهم دیگه جور
شدن..
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هیچ چیز به هیچ چیز نمیخوره چشمم افتاد به عکس خودم وارمین که پارسال توی کیش گرفته بودیم
ومن واسه ارمین شاخ گذاشته بودم توی دلم واسش قش وضعف رفتم عکس رو دستم گرفتم وب-و-سه
ایی روش گذاشتم.
عشقمی ارمینم.همون موقع موبایلم زنگ خورد.
هما بود
الو جانم هما؟؟؟سالم خوبی ابجی ایسان؟؟سالم ممنونم تو خوبی؟؟؟راستش میخواستم ببینم میایی بریم بیرون ؟؟؟واسه چی؟؟؟میخوام کمی خرید کنم.کی؟؟؟بعد از ناهار ساعت  3با سورنا بیا.با سورنا؟؟؟شوخی میکنی؟؟؟نه بابا شوخیم چیه؟؟؟باشه اگه ارمین بیاد اشکالی نداره که؟؟؟ارمین واسه چی؟؟؟خب راستش باهاش نامزد کردم.-چی؟؟؟نامزد پس دادا سورنا؟؟؟
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-قضیه اش مفصله .اصال من نیام بهتره.

راستش داداش حسام ورهام دلشون واست تنگ شده.اوففف باشه یه کارش میکنمحتما بیاباشه ب-....و-...س بایب-....و-...س بایتلفن رو قطع کردم .اعصابم از دست سورنا خورده اونموقع حاال هم واسه بیرون رفتنم تحملش
کنم؟؟؟باید هرچه زودتر هم دادخواست طالق رو برم با ارمین ووکیلش هماهنگ کنم عصبی شدم با یاد
اوری همه چیز .سیگاری رو که خریده بودم رو دستم گرفتم وشروع به دود کردن کردم کمی که اعصابم
اروم شد رفتم پایین
فقط سورنا توی سالن بود
ارمین کجاست؟؟؟رفتش بیرون .بیا بشینساعت رو نگاه کردم  4ظهر بود رفتم روی مبل کناریش نشستم
یکدفعه صورتش جمع شد اخمی کرد وگفت:
بوی سیگار میدی؟؟حول کردم وای کاش عطی چیزی میزدم.
چه بویی؟؟؟ایسان .بوی سیگار میدی؟؟؟بگو چرا؟؟؟-به تو چه اصال.
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ایسان به من خیلی هم مربوطه تو سیگار میکشی؟؟؟میگم هما گفتش ساعت  3بیایین بریم خرید.بحث رو عوض نکن این رو خودم هم میدونم.جدا میدونی .خب من برمایستادم که برم دستم رو گرفت وایستاد دقیقا اومد جلوی صورتم.
توسیگار میکشی؟؟؟؟وای توی چشماش نگاه کنم که همه چیو میفهمه حاال چه غلطی بکنم اینقدر که از سورنا میترسم از ارمین
نمیترسم به جای دیگه چشم دوختم وبه دروغ گفتم:
نه ولم کن.یکدفعه صورتم سوخت دستم رو حائل روی صورتم کردم
خیلی بیشعوری ایسان از کی تاحاال یاد گرفتی دروغ بگی؟؟؟برو بابا .به تو چه اصالورفتم سریع باال در اتاق رو بستم نکبت به چه حقی روم دست بلند کرد نیم ساعتی نشستم ولی اعصابم
داغون داغون شده بود خب سر وکله اش پیدا نشد معلومه نمیاد سیگارم رو در اوردم وباز شروع به
کشیدن کردم پک سوم رو زدم که ناگهان در اتاق باز شد سورنا با چشمایی که از خشم قرمز شده بود بهم
چشم دوخت.
که دروغ میگی؟؟؟این چیه هان؟؟؟نزدیک اومد وسیگار رو از دستم کشید اومد باز بزنه توی صورتم که دستش روی هوا معلق موند.
هرچی سیگار داری رو بده به من.با جرات گفتم:
-نمیدم.
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یکبار دیگه میگم.نمیدم پروو.-ایسان بیار بهت گفتم.

انقدر محکم گفت که تموم سیگار هام رو که پنهون کرده بودم رو بهش دادم دستش گرفت ونشست روی
ت-خ-ت ودستش رو توی موهاش کرد.
هیچ میدونی واسه این کارا خیلی جونی؟؟؟صداش بغض عجیبی داشت.
فوضول گیریت رو کردی حاال گمشو بیرون.از کی مصرف میکنی؟؟؟به تو چه؟؟؟ایسان تو داری با خودت چیکار میکنی؟؟؟مفتشمی؟؟؟برادرمی؟؟؟شوهرتم.با گفتن این کلمه نزدیک بود قلبم بایسته اینقدر این کلمه رو خاص گفت که هنگ کردم.
جان؟؟؟شوهرم؟؟؟برو بابا حوصله داری.ایستاد ودستش رو به بازوم گذاشت وگفت:
این هیچ وقت پنهون نمیشه ایسان تو زن منی.این بند رو میبرم سورنا خان.اصال در مورد این موضوع بحث نکن دوستانه بهت میگم دیگه از این کوفتیا مصرف نکن.-اقا خودش که مصرف کنه عیب نیست ما که مصرف کنیم خالفه.
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ایسان ایسان .من دیگه ترک کردمنزدیک بود چشمام از حدقه بزنه بیرون.
-برو حوصله ندارم.

وواسه اینکه بحث تموم بشه واز دستش ونصیحت هاش که مثله بابا بزرگاس راحت بشم پام رو بردم باال
ومحکم فرواوردم روی پاهاش.
روانی.وپا به فرار گذاشتم اخیش .دویدم از پله ها پایین خبری ازش نبود خواستم سمت حیاط بدوم که یکدفه در
باز شد وارمین اومد ومن هم گرومپ خوردم بهش.
چه خبر خانومی؟؟خخخخ از دست کی باز داری فرار میکنی؟؟؟وای ترو خدا نجاتم بده از دست این غول دوسر.وسورنا رو دیدم از پله ها داره پایین میاد دلم هری ریخت گفتم االنه که بیاد منو خفه کنه دویدم پشت
ارمین قایم شدم وگفتم:
ترو قران عشقم ارمینم هرچی تو بگی ولی منو از دست این غول نجات بده.سورنا:مثال رفتی پشت نامزدت قایم شدی از کاری که کردی پنهون میشه؟؟؟
ارمین با قه خنده:باز چیکار کردی ایسان؟؟؟
سورنا:ببین پاهام رو کبود کرد این نامزد جونت ارمین.
ارمین:خخخخخخخ ایسان امان از دست تو.
سورنا:ارمین به من بسپارش یه گوش مالی حسابی میخواد تا ادم شه.
اروم از بین دستای ارمین سرم رو بیرون کردم وواسه سورنا شکلک در اوردم ارمین دستش رو کرد توی
موهام وبهم ریخت سورنا با چشماش واسم خط ونشون کشید ارمین برگشت وگفت:
-سورنا بیا این وروجک رو قلقلکش بدیم که دیگه از این کارا نکنه.
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دیدم اوضاع خرابه از دست ارمین هم فرار کردم ورفتم توی اتاقم ودر رو محکم بهم کوبیدم اخیششش
راحت شدم.
حتی واسه ناهار هم جرات نکردم برم پایین از تنهایی توی اتاق خیلی میترسیدم مخصوصا االن که شب هم
شده حس کردم پرده های بالکن داره تکون میخوره.
پریدم روی ت-خ-تم وپتورو روی سرم کشیدم کمی که گذشت حس کردم یک نفر داره به بازوم میزنه.
اروم پتو رو کنار زدم با دیدن چیزی که دیدم اونقدر جیغ زدم که از حال رفتم.
یک هیالو نه جن بود جان خودم دیگه هیچی یادم نمیاد.
----------سورنا
وقتی ایسان از دستمون فرار کرد ودر اتاق رو بست ارمین اومد سمتم..
سورنا جان احتماال وقتی اینجور میشه میره تو اتاقش وتا اینکه خورشید غروب کنه بیرون نمیاد خخخخخاز تنهایی میترسه.
جدی میگی؟؟؟یه چیز دیگه من میدونم از جن هم میترسه نه؟؟؟اره خیلی .خخخخخپایه ایی؟؟؟نه خخخخخ زنم سکته میکنه.توی دلم یکدفعه حس کردم با گفتن این حرفش چیزی شکست.
نترس بابا .خخخخچقدر بده با بغض بخندی.
-من یک ماسک ترسناک دارم.
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باشه واسه بعد اذان .چون این ایسان که من میبینم جدیدا خیلی لجباز شده .خخخخخ به احتمال زیاد اصالبیرون نیاد از اتاقش.
شاید .خخخخ بریم ناهار فعال.همراهش رفتم ناهار نمیدونم این هانیه کدوم گوریه؟؟بعد از ناهار رفتم خونه حسام.
حسام:وای دادا دلم برات خیلی تنگ شده بود .واسه عروسی میایی که؟؟؟
مگه میشه نیام؟؟؟خاله:خاله دورت بگرده خوبی پسرم؟؟؟
به لطف شما خاله جان.رهام:از ایسان چه خبر؟؟؟
هیچی مثل همیشه شیطنت میکنه.حسام:منظورت از اینکه از دستش دادی واون حرفا چیه؟؟؟
راسی تو ارمین رو میشناسی؟؟؟دوست سادرینه به گفته خودش پلیس مخفیه.نه ولی سادرین میدونه بگذار بهش زنگ بزنم.نه خودم بهش زنگ زدم گفته حرفاش راسته.یعنی؟؟؟اره .متاسفانه واسه گیر انداختن اسفندیار باید ایسان رو از دست بدم .میفهمی کهاین رو جوری گفتم که فقط منو ورهام وحسام بفهمیم حسام اخمهاش توی هم رفت.
اشکال نداره دادا حل میشه واسه عروسی میاریش؟؟؟ایسان رو؟؟؟رهام:راسی چرا نیومد؟؟؟
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سر موضوعی کمی باهم بحثمون شد بعدا میگم .نمیدونم شاید نیاد میدونید که جونش به ارمین وصله.حسام:خب حل میشه..
چیزی که از ریشه خرابه هیچ وقت هیچ وقت حل نمیشه.بد از کمی صحبت کردن راه افتادم سمت خونه اسفندیار چقدر زندگیم بی جهت بود.
خوش به حال اونا که هدف دارن.
جهت دارن..
عشق دارن.
چرا روزگارم اینقدر سیاه شده رو نمیدونم؟؟رسیدم خونه ساعت  7شب بود این هانیه واسفندیار از صبح
تاحاال نیستند .دیدم هم که به کل از همایون تغییر کرد نمیفهمم این که عاشق نازنین بود چرا این کارو
کرد؟؟؟
چرابه نازنین ابراز عالقه نکرد .از همه مهمتر این بود که برگه های مربوط به پزشکی قانونی نازنین غیب
شد..
جواب همه این سوال ها دسته ارمین وهمایونه وقتی رفتم داخل سالن ارمین روی کاناپه لم داده بود ودر
حال تی وی دیدن بود.
سالم .اومدی؟؟؟سالم اره اومدم اسفندیار که نیومد؟؟؟نه نیومد.ایسان هنوز نیومده بیرون؟؟؟پایه ایی بریم؟؟؟-بریم.
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ماسک رو من به صورتم زدم وارمین هم ملحفه سفیدی روی صورتش انداخت از بالکن ارمین به بالکن
ایسان راه بود اهسته رفتیم داخل وقتی پرده رو ارمین تکون داد پرید روی ت-خ-ت پتو رو هم تا سرش
روی خودش کشید.
دیونه نزدیک بود از خنده منفجر بشم مخصوصا االن که رعد وبرق وبارون شدید میاد ومنظره رو خفناک
کرده خخخخخخ
رفتیم نزدیک به محض اینکه پتو رو کنار زد با ارمین گفتیم:
یو هههههههه هههههه..با تمام توانش جیغ کشید ویکدفعه کبود شد واز حال رفت ارمین ملحفه رو پس زد ودادزد:
ایسانمن هم در حال سکته بود نکنه چیزیش بشه؟؟؟ارمین از توی سرویس اتاقش رفت وکمی اب اورد به اتاق
نگاه کردم همه دخترا عشق صورتین ایسان رنگ ابی رو انتخاب کرده ابی کاربنی.
چه انرژی داره خخخخخ
وقتی کمی اب رو بهش زد پرید باال یکدفعه زد زیر گریه وپرید توی حصار دستای ارمین که به روش باز
بوداول کمی جو سنگین شده بود ولی یکدفعه من زدم زیر خنده نگاه تیزی بهم کرد ارمین هم بیشتر از
من میخندید.
با داد گفت:
نخندید .دارم براتون .ارمین توکه دیگه باهام حرف نزن.ارمین:گناه من چیه؟؟؟خانوم ترسویی مثل تو ارزو هر مردیه خخخخخخخ
با مشت زد به بازوش وبعد هم پشتی رو توی سرش زد یکی اون میزد ویکی اون به دیوار تکیه زده بودم
وعشقشون رو میدیدم عجب عذابی من میکشیدم بغض توی گلوم چمبره زد .در حال خفه شدن بودم.
من برم راحت باشید.ارمین:کجا داداش .این خانوم خانوما حاال باید بیاد وواسه ما قورمه سبزی درست کنه.
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ههه قورمه سبزی.
بیخود عمرا بیام.ارمین:خانومم لجبازی؟؟؟؟
-ارمین لوس نشو دیگه..

دیگه نمیتونم تحمل کنم خدا یه صبری بهم بده تا بتونم رو پاهام واستم.
ارمین:باشه اشکال نداره .درست نکن.
ارمینم ناراحت نشو دیگه.ارمین:بیایین بریم پایین.
همراهشون رفتم پایین مثل یک بار اضافی نشستیم روی کاناپه ها با این تفاوت که ارمین وایسان توی ا-
غ-و-ش هم ومن هم توی ا-غ-و-ش مبل.
ایسان:ارمین من واسه عروسی هما لباس میخوام.
ارمین:میری مگه؟؟؟
بله که میرم هما دوست خوبیه واسم.باشه فردا میریم میخریم.عاشقتم.در حال اتیش گرفتن بودم وصدام در نمی اومد چه ساده عاشق عشقش بود
من برم اتاقم یک سری کار دارم .نقشه های عمرانی شرکتم مونده.ارمین:باشه داداش.
رفتم از پله ها باال که صدای قه خنده های ایسان اومد
-نکن ارمین عه قلقلکم نده.
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رسیدم توی اتاقم به جهنم سورنا به درک که دوست نداره پسر چرا خودت رو باختی؟؟؟باید عادت کنی.
نقشه هام رو روی میز نور گذاشتم ویک کپی برداری کردم وشروع به اتود زدن کردم.
یکی از اتود هام خیلی خوب شده بود.
یکدفعه در اتاق باز شد وایسان وارمین اومدند داخل.
ارمین:چیکارا کردی؟؟؟
یکی دوتاش خوبه .وموبایلم زنگ خورد.رفتم کنار پنجره وبالکن ووصلش کردم.
جانم.- .
چرا حرف نمیزنی؟؟؟قطع میکنما.سورنا.شما؟؟؟من ایدا.کدوم ایدا؟؟چهره ارمین وایسان متعجب شده بود.
بابا همون ایدا که توی برج دیدیش توی رستوران؟؟؟سه ماه پیش بهت پیشنهاد دوستی دادم یادته؟؟؟اها یادم اومد خب؟؟؟-خب زنگت زدم.
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ایسان نشسته بود لبه میز نقشه ام ویکدفعه دستش خورد به قهوه ام که کنارش بود تلفن رو جدا کدم از
گوشم وگفتم:
ایسان چیکار کردی؟؟؟؟پشت خطی:ایسان کیه؟؟؟
بعدا زنگت میزنموقطع کردم ورفتم باال سر جنازه های قهوه پوش نقشه ام.
ایسان:بخدا دستم خورد.
یکی از برگه ها رو دستم گرفت وکشیدمش باال ده تا کار رو همزمان خراب کرده بود.
ارمین:اشکال نداره درست میشه.
چی درست میشه؟؟؟من فردا باید اینا رو تحویل بدم واال دیگه سفارش واسه شرکتم نمیاد..ایسان:بخدا سورنا نمیخواستم اینجور بشه.
ارمین:ایسان میگه که نمیخواستم.
خب میخواست یا نمیخواست حاال دقیقا من چه غلطی کنم؟؟؟ایسان برگه ها رو از روی میز کنار زد ودستمالی اورد ومیز رو خشک کرد.
نشستم روی کاناپه وسرم رو حائل کردم بین دستم اعصابم امروز به کل داغون شد رفت.
ارمین:داداش یه نقشه اس دیگه .باز بکششون.
اخه .پووووفففف اشکال نداره.ایسان نشست جلوم رو زمین وگفت:
سورنا معذرت میخوام.دستش رو گرفتم وگفتم:
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اشکال نداره .هرچی شد میکشم هرچی هم نشد که نشده.ووسیله هام رو روی میز گذاشتم وشروع به طراحی کردم ارمین وایسان رفتند بیرون به ساعت نگاه کردم
ساعت  44شده بود حتی اب هم نمیتونستم بخورم .تازه سه تا از نقشه ها تموم شد نقشه بعد رو روی میز
گذاشتم که دوتقه به در خورد
ایسان وارد شد فنجونی قهوه ویک بشقاب دستش بود.
باز با قهوه اومدی؟؟؟بهش کمی برخورد ولی لبخندی محو زد وگفت:
خب واست چیزی اوردم بخوری .من که معذرت خواستم.ممنونم بگذار وبرو..گذاشت روی دراور قهوه وبشقاب رو واومد پیشم.
چی میکشی؟؟؟نقشه های عمرانی  5تا ساختمان  422طبقه اس ودوتا سد ویکی از اونا مربوط به تونله ودوتای دیگه مربوطبه جاده اس ماله دولته
نگاه عمیقی کرد وگفت:
چندتاش تموم شده؟؟؟سه تاش.منم کمکت میکنم تابتونی بکشیشون.چی؟؟شوخی میکنی؟؟؟تویک ماه بیشتر نیومدی دانشگاه حاال میخوایی نقشه بکشی؟؟؟اونقدرام خنگ نیستم یه چیزای جزئی بلدم.-برو ایسان برو گند میزنی به کارم دوباره کاری میشه.
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اخم کرد وگفت:
اصال هیچ جا نمیرم.لجباری نکن دیگه برو.در اتاق باز شد وارمین اومد داخل.
چه خبره چرا بحث میکنید؟؟؟ایسان:ارمین من میتونم کمکش کنم نمیگذاره.
ارمین:چی بگم؟؟؟
ایسان:لدفن.

خیلی خب یک کاغذ شطرنجی بردار واون برگه  72/52که قهوه ریخته روش رو بگذار جلوت وکپیبرداری کن.
سریع نشست پشت میز وشوع به کار کردن کرد.
ارمین هم یکی از صندلی ها رو کشید اورد واسه خودش ونشست پیمون بشقاب میوه وتنقالت رو اورد
گذاشت ویک چنگال به من میداد ویک چنگال به ایسان .ایسان از روی کارش بلند شد  5تا از کارام تموم
شده بود اگه ایسان این رو بلد بوده باشه میشه  6تا کمرش ترق تروق کرد نگاه کردم درست کپی برابر با
اصل دستاش رو بهم کوبید وگفت:
اینه.بله ایسان خانوم تو کپی برداری حرف ندارید خخخخخایسان:ارمین ببین چی میگه؟؟؟من بلدم اقای سرداری چشم بصیرت میخواد .خخخخخ
رفت سراغ قهوه ایی که واسم اورده بود وکمیش رو خورد
این قهوه مثال مال من بود ها؟؟؟ایسان:حاال که کار کردم مال من شد.
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ارمین:وروجک خخخخخخ
تا ساعت  3نیمه شب یک نقشه من کشیدم یکی ایسان ودر اخر سر هم همه مون روی نقشه ها خوابمون
برد.
صبح بود نمیدونم ساعت چند بود پلک هام رو به سختی باز کردم ایسان خیلی راحت رفته بود توی ت-
خ-تم وابیده بود وارمین ومن هم روی میز کار خوابمون برده بود وقتی کمرم رو صاف کردم استخ-و-ن
هام به صدا در اومد.
ارمین چشم باز کرد
وای دیشب ما اینجا بودیمواستخ-و-ن های اون هم صدا داد
اره متاسفانهکمرم خشکید .ایسان کو؟؟؟نگاهم رفت روی ت-خ-ت.
خیلی زرنگه نه؟؟؟خخخخزرنگ ونامرد خب مارو هم بیدار میکرد.بیا سرش تالفی کنیم.----------ایسان:
توی خواب خوشی بودم که حس کردم صورتم خیس شد پرید باال این دوتا انتر در حال خندیدن بهم
بودند دستم رو بردم طرف سرشون وموهای جفتشون رو تا جایی که ممکن بود کشیدم اخیش دلم خنک
شد.
-خیلی زرنگی خانومی چرا مارو بیدار نکردی؟؟؟
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دلم نخواست این ت-خ-ت گرم ونرم رو از دست بدم ویا با کسی شریک بشم...سورنا:بله دیگه از ت-خ-ت بده سواستفاده ممکنه رو کردید .خخخخ
دلم میخواد.سورنا به ساعتش نگاه کرد وگفت:
من برم دیگه.ورفت سمت اتاق لباسش ویک ربعی که گذشت با کت وشلوار اسپرت حاضر شده اومد .نقشه ها رو توی
ارشیوش گذاشت ودستش گرفت وکیف لب تابش رو هم یک طرف روی شونه هاش انداخت ورفت.
ارمین:خوشتیپه..
مفت صاحبش .عشق من خوشتیپ تره.این رو قطعا واسه راضی کردن خودم وارمین گفتم چون تیپ هایی که میزد رو هیچ کس توی دنیا نمیزد.
دقیقا خخخخ ولی سورنا اگه دامادمون بشه وشوهر هانیه خیلی هانیه خوش به حالش میشه .توی بدترینحالت هم تیپش محشره .همیشه خدا خوشتیپ دیدمش.
اره نمیدونم چرا اینقدر به خودش میرسه.بیخیال بریم دیگه.بریم.ارمین رفت بیرون روت-خ-تی رو صاف کردم وفوضولیم گل کرده بود اسم عطش و بدونم چیه که اینقدر
بوش خوبه ولباس هاش رو ببینم پریدم توی اتاقش وعطری که روی میز دربش باز بود رو دستم گرفتم.
مارک داندلیون گالدیاتور بود.
عجب لباس هاش رو.
واو
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یکدفعه موبایلی زنگ خورد رفتم طرفش موبایلشم خاصه خودشه قابش از جنس طال بود روی صفحه
شماره ناشناس بود.
خب من یکم فوضولم .دیگه مخصوصا دیشب که شنیدم اسم ایدا رو.
وصل کردم:
بله؟؟؟صدای ظریفی توی گوشم پیچید
ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم.چه کسی رو کار داشتید؟؟؟سورنا جونم رو.اوه سورنا جونم؟؟؟
درسته شما؟؟؟ایدا هستم .وشما؟؟؟ایسان.کیش باشی تو؟؟؟به تو چه؟؟؟گفتم کی هسی؟؟؟فکر کن زنشم.جان زنش؟؟؟چه غلطا .حتما کار یک شب دوشبه نه؟؟؟خخخخ ه......زه هایی مثله تو دور سورنا زیاده.خفه شو .کثافت .خودتی ه.....ه.اعصابم رو داغون کرده بود
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اره دیگه اسمت رو به منم منتقل میکنی اشغال.حاال که لجبازی منم دارم برات دختره لوس

میدونی چیه؟؟؟خیلی بیچاره ایی سورنا فقط من رو دوس داره فقط چشمش منو میبینه .بدجور عاشقمهبرو گل اویز شوهرم نشو.
خفه شو گوشی رو بده به خودشسرم رو اوردم باال که از ترس نزدیک بود سکته کنم چهره سورنا که لبخند مسخره ایی روی لبش بود
توی اینه افتاده بود.
چشمام تا حد ممکن زد بیرون موبال رو جدا کردم از گوشم وبرگشتم سمتش.
هیییییییین خودشه دخلم اومده موبایل رو با لرزش دست به طرفش دراز کردم با لبخند گرفت از دستم
وروی گوشش گذاشت
ببخشید خانوم محترم اون مال قبالها بود االن حرفای خانومم رو که شنیدی؟؟؟مزاحم نشو.وقطع کرد.
از خوشحالی رو ابرا بودم دمت گرم سورنا زدی حال این دختره فیس فیسی رو گرفتی زدم به بازوش
وگفتم:
دمت گرم کیف کردم چی چی بود این دختره از دماغ فیل افتاده بود؟؟؟نکبت چلغوز .ح-ا-ل کردمسورنا.
همونجور با لبخند محوی بهم چشم دوخته بود یکدفعه متوجه شدم که عطرش توی دستمه اون هم نگاه
کرد.
خودم رو زدم به کوچه مشهور علی چپ وگفتم:
اوممم چه بوش خوبه؟؟؟وگذاشتمش سر جاش وسریع جیم شدم ورفتم پایین.
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اخیش ولی حسابی کیف کردم روزم چه توپ شروع شد.
---------سورنا:
به محض اینکه توی حیاط رسیدم متوجه شدم که موبایلم رو جا گذاشتم رفتم سمت اتاقم که دیدم از توی
اتاق لباسم داره صدای ایسان میاد که با یک نفر حرف میزنه.
اروم رفتم داخل وای خدا االنه که قلبم باایسته اون داره به ایدا میگه من عاشقشم وای خدای من.
نگاش کن چجوری قاطی کرده.
عزیزمی.
یالبخند نگاهش کردم که متوجه شد وکمی جا خورد ولی عادی موبایل رو بهم داد ومنم جوابی رو که
مستحق اون دختر بود رو بهش دادم.
ایسان حسابی ل-ذ-ت برده بود وای خدا جونم اگه کمی دیگه اینجا باشه میزنم زیر همه قول وقرارام کمی
که گذشت نگاهم رفت سمت عطرم که توی دستش بود سریع سر جاش گذاشت ورفت.
به رفتنش چشم دوختم.
چرا هر دفعه که میخوام عشق ایسان رو فراموش کنم نمیگذاره؟؟؟موبایلم رو توی دستم چرخی دادم
ورفتم پایین.
ایسان هم توی حیاط بود ارمین هم عزم رفتن داشت.
ایسان-:هویییی سورنا؟؟؟
جان؟؟؟هویییی؟؟؟ارمین:ایسان.
ایسان شونه باال انداخت وگفت:خب عادت کردم.
-بله چکارم داشتی؟؟؟
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من این ماشینتو میخوام..جان؟؟؟ابرو ها منو ارمین همزمان پرید باال ماشینو؟؟؟/

یعنی خیلی توچشمه دلم میخواد برم جلو در دانشگاه باهاش پوز بیام واسه دوستام لدفن..ارمین:ایسان.
خب دلم میخواد هفت جاشون بسوزه .تو دنیا به اندازه انگشتا دستم نیست این ماشین.ارمین:ایسان مگه ماشین ندیده ایی؟؟؟
سورنا که کمش نمیاد که.خخخخ ارمین کارش نداشته باش .چشم خانوم کوچولو میدمش یک روز بری به قول خودت پوز بیایی.خوبه؟؟؟
ورجه ورجه روی هوا کرد وگفت:
عالیه.همزمان با ارمین از خونه رفتم بیرون وای که چقدر این دختر منو عاشق خودش میکنه خدایا االن با این
همه عشق چیکار کنم من؟؟؟رفتم داخل شرکتم ونقشه ها رو تحویل دادم تا ظهر با انرژی مضاعف کارام
رو حل کردم.
اسفندیار زنگ زد:
سورنا کجایی؟؟؟شرکتزود بیا شرکت واست یک برنامه توپ دارم-باشه.
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رفتم شرکت اسفندیار.

رفتیم باز توی همونجایی که قتل هاش صورت میگرفت چقدر از این مکان بدم میاد ناگهان چند مرد وپسر
در حال دادزدن وکمک خواستن بودند
چه خبره اینجا؟؟؟تله کیت گان.جانم؟؟؟از این فیلمه هست تقلید کردم ادم کشی اینجوی بیشتر مزه میده.گناهشون چیه؟؟؟این چهارنفر دونفرشون راست میگن دونفر دروغ .یک دزدی چهار میلیارد دالری از شکرتم شده االندونفر دونفر جذا میدن.
یعنی چی؟؟؟ببین خودت میفهمی.وقتی خوب دقت کردم یکیشون رو گذاشته بود روی میزی واره برقی بزرگ ودورانی شکلی باالی سرش
بود ودروغ سنجی بهش.
یکی دیگشون رو هم همین شکل بسته بودند.
اسفندیار:خب راند اول شروع میشه .از کی شروع کنیم؟؟؟از احمد .خب احمد جان بگو ببینم دزدی رو
توکردی؟؟؟
احمد:نه قربان.
اره پنج سانت پایین اومد.
دادزد:خدا.
-یکبار دیگه میپرسم تو کردی؟؟؟
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احمد:نه.
میدونی که اگه یکبار دیگه دروغ بگی نصف میشی.تروخدا اقا.با کی این کار رو کردی؟؟؟-خودم.

اره اومد پایین وشروع به داد زدن کرد حالم در حال دگرگون شدن بود دستام سرد سردشده بود اومد
وروی شکمش قرار گرفت واهسته اهسته نصفش کرد خ-و-ن-ش به همه جا پاشید در حال دیونه شدن
بودم .لعنت بهت اسفندیار دستام یخ یخ بود.
اون یکی داد زد:
داداش داداش احمد.واز حال رفت.
اسفندیار رفت باال سرش ویک مشت اب بهش زد وکمی دارو روی دستمالی ریخت وجلوش گرفت که
سریع پرید باال.
خب منصور جان تو بگو؟؟؟اره رو روشن کن محمود.محمود:چشم قربان.
اره روشن شد.
منصور:ترو جون عزیزت ولم کن اقا ترو خدا نکن این کارو.
اسفندیار:نترس پسرم بی گناه باشی همه چیز حل میشه سه تا سوال ازت میپرسم باید راست وحسینی
جواب بدی.
راست وحسینی؟؟؟
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این مردک چی از امام حسین میدونه؟؟؟چی از راست ودروغ میدونه؟؟؟کاش میشد از این کاراش مدرک
بگیرم
اسفندیار نباید یک بار بمیره باید به ازا هر ادمی که میکشه یکبار زنده بشه وباز بمیره اونم به بدترین
حالت ممکن.
خب سوال اول .تو توی دزدی بودی یا نه؟؟؟منصور :نه بخدا نه قربان.
اره تکونی نخورد.
اسفندیار گفت:
اها شیفته این کارام .سوال بعدی .میدونی کیا این کارو کردن؟؟؟نه.اره اومد پایین داد زد:
یا عباس..ببین پسر خوب اونایی که این کار رو کردن لو بده دیگه خودتم نمیمیری میدونی این سوال رو غلطودروغ جواب بدی نصف میشی ها.
جوابی داد که من توش موندم.
ببین اسفندیار اخرت همه مرگه دیر وزود داره سوخت وسوز نداره رفیقام اگه بدم باشن .اگه پست همباشن رفیقم ان .من رفیق نیمه راه نمیشم .من جونم هم واسشون میدم.
پس نمیخوایی بگی؟؟؟خخخخ .خب سوالمو میپرسم خوددانی .ایا اونایی که دزدی کردند رومیشناسی؟؟؟
-انا هلل وانا علیه راجعون .خدا کمکم کن .نه نمیشناسم.
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اره اومد پایین وبا بی رحمی نصفش کرد اسفندیار پست ترین ادمیه که تاحاال دیدم قسم خوردم که
نابودت کنم اشغال..
احمق بون ..ولی منصور شهامت خیلی به خرج داد در صورتی که میتونست نمیره وهمه چیو بگه .بیخیالبریم سورنا سر بعدیا
رفتیم سمت جایی.
میدونی سورنا جان ادم ها یک سری حاالت حیونی دارن من هم دیگه دلم لک زده واسه سالخی کردن.دیگه حتی نفس هم نمیتونستم بکشم.
منظورت اسفندیار؟؟؟میخوام که اینا رو تا وقتی که حقیقت رو نگن سالخی کنم.میتونستم قسم بخورم پاهام دیگه پیش نمیرفت قه قه ایی زد وادامه داد:
مثل سیب زمینی پوستشون رو میکنیم وراضی به مرگشون میکنیم عالیه مگه نه؟؟؟عالی ترم میشه.دوپهلو حرف نزن پسرم.یعنی خوبه .عالیه.وپوزخند مسخره ایی که بهم نمی اومد تحویلش دادم توی دلم گفتم:
خدایا کمکم کن .دیگه نمیتونم .میخوام این حیون رو نابود کنم کمکم کن خدا.رسیدیم به جایی که سراسر پالستیک بود.
ویک دستگاه واون دونفر هم بدون لباس بسته شده بودند ودو دستگاه غول پیکر دورشون بود.
خب با علی شروع میکنیم.علی:ترو جدت اقا نکن .سورنا خان شما یه کاری کنید .ترو قران ترو جون عزیزتون..
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احمق اشهدت رو بخ-و-ن .ودستگاه ها رو روشن کرد.کی اون چهار میلیارد رو به جیب زده؟؟؟علی:اقا من نمیدونم ترو خدا.
دستگاه هیچ تکونی نخورد.
خوبه .میدونی کیا بودند؟؟؟علی :نه اقا به خدا من نبودم.
باز دستگاه هیچ تکونی نخورد.
اسفندیار با تعجب:
یعنی تو بی گناهی؟؟؟بله اقا..دستگاه اصال یک سانت هم تکونی نخورد.
بازش کنید علی رو.علی نفس از اسودگی کشید واز ضعف از حال رفت بیچاره من هم بودم از حال میرفتم قوی باش سورنا
انشاهلل که اون یکی نمیمیره دیگه تحمل دیدن مرگ واین چیزا رو ندارم.
خب سورنا تا اینجا خوش گذشت؟؟؟بله خیلی.خوبه بریم سر محمد.ورفتیم اون سمت
محمد راستش رو بگو من به تو بیش از همه اعتماد کردم.محمد خنده ای مستانه کرد وگفت:
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-تو یه اشغالی اسفندیار.

اسفندیار فکش منقبض شد ویکی محکم زد توی صورتش.
اشغال اسفندیار تو یه حیونی .میدونی اون پوال رو خوردم یک لیوان ابم روش .خیلی بهم کیف داد اینمبدون اگه من رو بکشی حتی یک قرون هم گیرت نمیاد .واالن هم همه دارن کیفشو میبرن.
خفه شو کثافت فکر میکنی بهت رحم میکنم حیون؟؟؟تو دست پرورده خودم بودی من بزرگت کردم.خجالت نکشیدی؟؟؟
محمد تفی توی صورت اسفندیار کرد وگفت:
همه اون پوال رو دادم خیریه .مگه از جیبت چیزی کم میشه اصال .ادم بی شرفی مثل تو ننگه واسه جامعهایرانی.
اینقدر دلم خنک شد چقدر قشنگ با اسفندیار روبرو شد اسفندیار عصبی رفت سر دستگاه وروشنش کرد
وگذاشت روی دور اهسته دستگاه جلو رفت وای یا خدا محمد فقط داد میزد من هم که دیگه نفسی واسم
نمونده بود همه جا پر خ-و-ن شد
در اخر تمام پوست محمد یک طرف ریخته شد وگوشتش هم یک طرف واسکلتش وقلب واعضا داخلیش
هم یکجا
اسفندیار سریع رفت طرفش نمیدونم واسه چی من که در حال کم شدن نفسم بود سریع رفتم باال توی
سالن شرکت وچند پاپ زدم وکمی نفسم رو نگه داشتم .با یاد اوری صحنه ایی که دیدم در حال روانی
شدن بودم به شرط اینکه اخرش سر از تیمارستان در بیارم رفتم توی اتاق اسفندیار وخودم رو روی کاناپه
پرت کردم کمی که گذشت در باز شد ودختر تقریبا قد بلند وخوش اندام وارد شد
عزیزم چیزی شده؟؟؟چرا اومدی داخل اتاق اقا اسفندیار؟؟باید توضیح بدم برو بیرون.وای چه بداخالق .کی هستی که این جسارت رو داری-سورنا سرداری حاال فوضولیت تموم شد برو.
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چی؟؟؟اقا سورنا شمایید؟؟؟؟بله.وای خیلی خوشحام از دیدنتون.واومد نشست روی کاناپه نزدیکم
خیلی دلم میخواست ببینمتجان؟؟؟دستش رو اورد جلو وبه صورتم کشید وگفت:

همه ازت حرف میزدند ولی فکر نمیکردم تا این حد جیگر باشی.دستی توی موهام فرو کردم وگفتم:
ببین برو خدا روزیت رو جای دیگه بده .من تو کار خودم هم موندم.وای خدا مگه میشه ادم به پولداری وخوشتیپی شما با دختری دوست نباشه.واومد سمتم و....منم نامردی نکردم وهمراهیش کردم.
یکدفعه در باز شد واسفندیار پرید داخل چند بار پلک زد ودادزد:
اینجا چه خبره؟؟؟اون دختر که نمیدونم اسمش چی بود ایستاد وگفت:
اسفندیار جان بخدا.اسفندیار رفت سمتش ودستاش رو دور کمرش حلقه کرد وکمی فشارش داد وگفت:
مگه بهت نگفتم خوشم نمیاد وقتی با منی با کس دیگه باشی؟؟؟جان؟؟؟دوست دخترای اسفندیار چرا به من گیر میدن فقط؟؟؟ایستادم وواسه اینکه قتل دیگه ایی رخ نده
گفتم:
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تقصیر از من بود اسفندیار.-چی گفتی؟؟؟

اره تقصیر من بود مثال میخوایی چه غلطی بکنی؟؟؟سورنا منو عصبی نکن.من دست پرورده خودتم مگه نه؟؟؟خودت منو اینجوری پرورش دادی سه چهار ماهه .مگه نه؟؟؟مگهخودت نمیگی باید با همه دخترا باشی پس هرگلی یه بویی داره.
رسما در حال دیونه شدن بود اهان دلم خنک شد هیچ کس غلط میکنه رو حرفم حرفی بزنه.
دادزد:هستی گمشو بیرون.
دختره رفت.
چیکارش داشتی بیچاره رو؟؟؟سورنا عصبیم نکن ها .از هانیه دیگه دل کندی؟؟؟بیخیال اسفندیار تو که منو میشناسی.یعنی با هانیه من بازی کردی؟؟؟فکر کن شایدتو چی فکر کردی با خودت.هیسسسسسسس اسفندیار فعال دوره دوره ی منه .بخدا جوری پشتت رو خالی میکنم که سر عرضدوروز ورشکست بشی میدونی که میتونم.
سورنا سورنارسما کم اورده بود قدرتمند بودن واسه همین جاها خوبه ها دست کشیدم روی کتش ومثال گردش رو
تکون دادم.
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به پر پاچه من نپیچ اسفندیار .اگه تو وحشی من از تو وحشی ترم اگه تو دیونه ایی من تیمارستان بودم.افتاد.
وسریع رفتم بیرون اها همینه اسفندیار هم توی مشت خودم دارم حاال هرچی بخوام همون میشه شاید
کارای پرونده جلو بیافته واعدامش انتقام تموم این قتل ها رو ازت میگیرم رفتم سریع سمت خونه دلم
واسه ورجه ورجه های ایسان پر زده بود هرچند االن که میرم میدونم که درحال الو ترکوندن با ارمینه
رسیدم در خونه با ریموت در رو باز کردم ورفتم داخل توی این هوای سرد بیرون ایستاده بود دیونه
ارمین هم همراهش بود.
ارمین:به سالم ایسان ببین کی اومده.
سالم.ورفتم سمتشون
ایسان:سالم خوش اومدی
جان یکبار روی خوش باالخره بهم نشون داد.
ارمین:کجا بودی اینقدر دیر اومدی؟؟؟
تاچ واچم رو روشن کردم
اوه اوه چه زود ساعت  3عصر شده.ایسان:حسام زنگزد بهمون وگفت عصر بریم هممون پیست یک ساعت دیگه.
شب؟؟؟دیونه اس این حسام؟؟؟ارمین:مثله اینکه میخواد قبل از عروسی خواهرش ببرتش یک مسافرت سه روزه شمال میایی
دیگه؟؟؟گفتیم بعد پیست بریم
چه خوب معلوم نیست بیامایسان:اخه چرا؟؟؟
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کار دارم خانوم کوچولو ودماغش رو کشیدم-نکن سورنا.

ارمین:خب چه خبرا اقا سورنا خانوم ما گیر داده میخواد این ماشینت رو یک روز بگیره ازت خخخخخ تا
داغونش نکنه ول کن نیست
ایسان پشت گردنی حواله ارمین کرد وگفت:
خیلی بدی هرچی باشه دست فرمونم از تو یکی بهترهارمین:دقیقا واسه همینه سرعتت از  62تا باال نمیره؟؟؟میدونی سورنا تا حاال چند بارترمز وگاز رو خراب
کرده؟؟؟ .همش با دنده سنگین میره .یه بار نشده سرعتش از صد بزنه باال این خانم فقط به دردش
ماشین مدل پایین میخوره با ماشینامون نمیدونی چه کرده بی ام وه اش هرروز تو گاراژ تعمیراتیه...
ایسان:خیلی لوسی ارمین .ولی سورنا خان به من میده خسیس که نیست.
ارمین:اتفاقا خسیسه نه سورنا وچشمکی حواله ام کرد.
ارمین راست میگه ایسان من خسیسم خخخخخ تنم به تن حسام خورده.ایسان:حاال که اینجوریه اصال ماشینو نمیخوام.
خیلی خب بعد مسافرت میدم بهت خوبه؟؟؟ایسان:عالیه .خب مسافرت هم بیایین دیگه.
ببینم چی میشهارمین:ببینم چی میشه نداریم
ارمین تو که میدونی چقدر کار روی سرم ریخته.ارمین:هر جور میدونی .بریم باالناهار.
-مگه شماها هنوز ناهار نخوردید؟؟؟
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ایسان همیشه میگه که یک خانواده باید باهم دیگه غذا بخورن.خب شما دو نفر االن ناسالمتی دارید خانواده ایی میشید واسه خودتون.نمیدونم از ایسان بپرس.ایسان:خب راستش وقتی جمعیت زیاد باشه غذا بیشتر میچسبه.
اهاباشه ایسان داری دم به تله سورنا میدی دیگه شاید هم من اشتباه میکنم سورنا خودت باش بیخیال ایسان
.اون االن خودش عشق داره
خانواده داره همه چیشو خراب نکن.
----------ایسان:
هنوز هم باورم نمیشه این سورنای بد اخالق بتونه ماشینش رو بده به من رفتم وباز کتاب های کنکور رو
گذاشتم روی میز وشروع به خوندن کردم باز باید برم دانشگاه ولی اینبار دلم میخواد که شریف قبول
بشم .حدود  52صفحه خ-و-ندم .ساعت  8ظهر شده بود در زده شد
بله؟؟؟هانیه امبیا تو.اومد ونشست روی ت-خ-ت
خب چه خبر؟؟؟سالمتی تو چه خبر؟؟؟هیچی من هم سالمتی-داری کتاب میخ-و-نی؟؟؟
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-اوهوم میخوام باز کنکور بدم.

خوبه از سورنا خبری نیست؟؟؟شنیدم دیشب توروامین تا صبح پیشش بودید؟؟؟اره رو نقشه هاش قهوه ریختم مجبور شدیم بریم کمکم.اها .خوب بود؟؟؟زیاد با من حف نمیزنه نمیدونم چرا؟؟؟خب به من چه عه همش سورنا سورنا.
اره خوب بود شاید هنوز از دستت ناراحته.من امروز واسه اینکه از دلش در بیاد غذا رو خودم درست کردم.چی؟؟؟دقیقا هانیه چیکار کرد؟؟؟هانیه ایی که دست به سیاه وسفید نمیزد عجب لحظه ایی حس حسادتم تحریک
شد.
بیخیال.
چرا داد میزنی ایسان؟؟واسه عشقم غذا درست کردم باورت نمیشه توهم که من بعد این همه سال عاشقشدم؟؟؟
تو عاشق شدی؟؟؟اره ایسان وقتی میبینمش قلبم از حرکت وامیسته همش دلم میخواد پیشم باشه .عاشق عطرشم.چه تفاهمی منم میخواستم عطر گالدیاتور رو واسه ارمین بخرم با یاد اوری اتفاقات صبح لبخند کمرنگی
روی لبم اومد ولی واسه اینکه هانیه نفهمه که چه غلطی کردم سریع خودم رو جمع کرد.
ایسان دیونه اشم قدرت این مرد ادمو به وجد میاره از همه مهمتر تیپش همه چیش حتی مدل موهاشحتی خود موهاش ادم دلش میخواد دستش رو فرو کنه داخل موهاش.
اونروزاشو میدی چی میگفتی هانیه اونروزا که موهاش بلند شده بود خیلی جذابتر از حاالش بود.
-چرا توی فکری ایسان چیزی نمیگی؟؟؟
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-چی بگم؟؟؟

نمیدونم یه چیزی بگو .همین االنم که دارم ازش حرف میزنم صدای قلبم رو میشنوم .وای چقدر عاشقسورنام به نظرت امروز چی بپوشم؟؟؟بیا بریم اتاقم تا نیومده یک لباس خوشگل واسم انتخاب کن.
بی توجه به بی میلیم واسه همراهش رفتن دستمو کشید وهمراه خودش برد اتاقش یکی یکی لباس هاش
رو روی ت-خ-تش ریخت وای حالم بد شد همش رنگ جیغ این دختر چی دیده از این رنگا که
خریدتوشون نمیدونم.
وای هانیه یک لباس درست ودرمون نداری؟؟؟؟مگه اینا چشه؟؟همش یه جوریه.چجور؟؟؟زیاد از حد لوسه دخترونه اس.ایسان حالت خوبه؟؟؟وای مگه تو از من نظر نمیخوایی؟؟؟خب اره ولی من که دیگه غیر اینا لباسی ندارماینا همشون به درد سطل اشغال میخوره البته ببخشید ها.چرا اخه؟؟؟خیلی جلفن میدونی چند سالته؟؟؟کمه بزرگ فکر کنخب تو لباس قشنگ نداری؟؟؟بیا بریم ببینیم چی واست پیدا میشههمراهش رفتیم سمت اتاق لباسم لباس هام رو اوردیم
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ببین هانیه تو بیشترش یا تاپ ودامن میپوشی توی خونه یا ماکسی کوتاه ..کم دیدم که بلوز شلوار بپوشیاونم تازه از این سر وسنگین ها همش جلفن یا صورتی یا سبز یا قرمز جیغ
خب میگی چیکار کنم؟؟؟از بین لباس هام یک بلوز بافت که استین سه ربع وابی اسمونی بود رو همراه با شلوار مخمل مشکی رنگی
بیرون کشیدم.
اینو بپوش.خیلی یه جوری نیست؟؟؟میگم بپوش دیگه مگه نمیخوای دل سورنا رو ببری؟؟؟چرا.ورفت اتاق لباس وپوشید واومد بیرون وقتی اومد سوتی واسش زدم وگفت:
شماره بدم؟؟؟اگه دوست داری خخخخپاهام رو باال گرفت وگفتم:
-37 ..خخخخ
مرض.خب بریم سر موهات .نمیدونم چی دیدی از این کلیپس های مسخره که همش میزنی.وبا یک حرکت کلیپسش رو باز کردم سشوار رو اوردم وموهاش رو صاف کردم ومحکم باال بستم وکمی از
مدل جلوش رو توی صورتش ریختم.
وای ایسان چقدر عوض شدم.-حاال بگو ایسان بده .بریم سر ارایشت راستی میایی شمال؟
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-شمال؟؟؟

در همون حین رفتم وساک لوازم ارایشیم رو اوردم وگذاشتم روی ت-خ-تم
اوهوم فکر کنم سورنا هم بیادش.جدا؟؟؟پس میام.خب چشمات رو ببنداول کرم مرطوب کننده بعد از اون کرم پودر وکمی پنکک زدم وکمی گریمش کردم ویک خط چشم
وکمی ریمل.
خب رژ رو قرمز بزنخاک تو سرت همش قرمز میزنی که این سورنا از دستت فراریه.پس چی؟؟صورتی خیلی کمرنگ.وواسش کمی زدم.
عالی شدی هانیه .بخدا تاحاال اینجور ندیده بودمت.رفت سر اینه وگفت:
واو .خیلی خوبه مطمئنی سورنا خوشش میاد؟؟اگه خوشش نیومد دیگه از این تیپ نزن.باشه عاشقتم.بریم پایین ارمین بیچاره گفت ساعت  8بیا.باش بریم.همراهش رفتم پایین ارمین پایین پله ها ایستاده بود.
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وای این خواهر منه؟؟؟البته ارمینم ببین دستکار خانومت حرف نداره.بمیره اونی که پنهون کنه.هانیه:داداش جدی خوب شدم؟؟؟
اره ابجی خیلی خوشگل شدی.هانیه:ممنونم

وگونه ارمین رو ب-و-س کرد ورفت سمت اشپزخونه
ارمین:چیکارش کردی مهربون شده وروجکم؟؟؟
نمیدونم دیونه سورنا شده .خخخخخارمین:وای خدا دیگه هانیه رو نمیشناسم اگه یک ماه دیگه تو زندگیش سورنا باشه مطمئنم از یک سری
کارا دست میکشه
از چه کاری؟؟؟چرا مشکوک حرف میزنی؟؟؟ارمین:هیچی خانومم .همین دوست پسر عوض کردن وایناش
اها بریم حیاط.سرد نیست؟؟بریم یکم تازه بارون بند اومده رنگین کمان میزنه قشنگه .بعدشم یادت نره من ماشین سورنا رو میخوامها.
وای خدا خیلی لوسی ایسان ها.اگه واسه تو خودمو لوس نکنم واسه کی خودمو لوس کنم؟؟؟-عاشقتم.
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....کمی گذشت ازش جدا شدم وبا قهقه گفتم:
نکن جارو برقی بسه دیگه ل-ب-مو کندی رفت.خخخخخ جارو برقی هم شدم رفت؟؟؟؟اره از نوع خیلی خوبش خخخخخخخ بریم؟؟؟-بریم.

همراه ارمین رفتم داخل حیاط یک پروانه دیدم ویک ربعی دنبالش دویدم تا اینکه بین بوته ها گم شد
ارمین کنارم ایستاده بود ومیخندید تا اینکه در باز شد وماشین خوشگل سورنا سر وکله اش پیدا شد وقتی
پارک کرد سمتمون اومد .نمیدونم چرا وقتی گفت نمیاد وممکنه نیاد کمی ناراحت شدم از کل بگذریم
ویک سری کاراش پسر خوبیه ولی گاهی اوقات مثل گاو وحشی که پارچه قرمز میبینه ورم میکنه
همونجوره یعنی بیشتر اوقاتش اینجوره ولی وقتی خوش اخالقه ادم خیالش راحته.
همراهش رفتیم داخل نشستیم روی کاناپه همون موقع صدای تق تق پاشنه اومد دیدم که هانیه اس
لبخندی تحویلش دادم سورنا سر باال کرد وچند بار از باال تا پایین رفت.
بیشعور جلو ما خورد هانیه رو.
من وارمین با تعجب به جفتشون چشم دوخته بودیم سورنا ایستاد
هانیه تویی؟؟؟هانیه:اگه قابل بدونی.
واو تو چیکار کردی؟؟؟چقدر عوض شدی.هانیه لبخندی پس کش زد که چال لپش مشخص شد وسرش رو زیر انداخت.
کار خاصی نکردم عزیزم.ارمین :اهم .اینجا بچه نشسته .ودر چشمای من رو گرفت.
-عه نکن ارمین میخوام بقیه فیلم رو ببینم.
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ارمین:خجالت نمیکشین صحنه منفی  42میرید جلو این بچه کوچولوی ما.
هانیه:نکنش داداش اگه همین فرشته کوچولو نبود من اینقدر تغییر نمیکردم.
جان هانیه از کسی دفاع کنه؟؟؟نه بابا پاک عقلش رو از دست داده.
ارمین:من که خیلی گرسنه امه روده هام همدیگه رو تیکه پاره کردند بریم ایسان؟؟
بریم.وقتی رسیدیم تو سالن زدم به بازوش
عه چرا نذاشتی وایسم بقیه اشو ببینم؟؟؟بقیه اش واسه تو خوب نیست خخخخخخو دلم میخواست ببینم.یکدفعه بـ..... .
وقتی ازم جدا شد گفت:
دیدی این ادامه داستانه خخخخخخخلوس خخخخخکمی که گذشت هانیه وسورنا هم اومدند نگاش کن هانیه ورو چه سرخ وسفیدم میشه
این دختر که این کارا رو نمیکرد.
-----------سورنا:
وقتی ایسان وارمین دست توی دست رفتن حسابی عصبی شدم کاش به جای هانیه اون بود من ایسان رو
دوست دارمش.

448

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

ولی از زیبایی هانیه مخصوصا امروز که لوس بازیش رو کنار گذاشته نمیشه چشم دوخت نگاه کن چه
قشنگ سرش رو زیر انداخته هرکی ندونه فکر میکنه واقعا عاشقمه..
خب واسه تالفی توی دل اسفندیار باید از دخترش پیش برم کمی فاصله رو کم کردم ودستم رو زیر چونه
هانیه گذاشتم وسرش رو کمی باال اوردم توی چشماش حرارت بود خاص خودش یکم که گذشت ازم جدا
شد وهمراهش رفتم توی سالن غذاخوری ارمین وایسان همش میخندیدند.
هانیه:امروز غذارو من درست کردم.
چی هانیه غذا درست کرده؟؟؟دختر اسفندیار غذا درست کنه؟؟؟اونم واسه من؟؟؟حتما داره شوخی
میکنه.
ارمین:نه بابا خواهر جون ترکوندی امروز
هانیه:کار خاصی نکردم
وبه من چشم دوخت .ایسان سرش رو پایین انداخت وریز ریز خندید.
ایسان خانوم به چی میخندی؟؟؟بگو ما هم بخندیم.شخصیه خخخخخارمین:خانومم دیونه شدی؟؟خخخخخ
شایدخخخخخعجب خخخخهانیه کمی غذا واسه خودش کشید وشروع به خوردن کرد هنوز دو تیکه از گلومون پایین نرفته بود که
اسفندیار اومد.
به چه غذایی.ایسان:عمو دستکار دخترتونه.
-چی؟؟؟هانیه غذا درست کرده؟؟؟راست میگه ایسان ؟؟باباجون؟؟؟
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هانیه:کار خاصی نکردم بابایی.

اسفندیار نگاهی مشکوک به من کرد وبعدش روی هانیه زوم شد.
چه خبر امروز هانیه جان؟؟؟هانیه:خبر خاصی نیست.
مدل لباس پوشیدن .این کارا خخخخ نکنه اسمون به زمین رسیده؟؟؟خخخخهانیه فقط سکوت کرد ولبخندی زد ای خدا منم داشتم قاطی میکردم .اسفندیار کمی برنج ومرغ میخورد
کمی به من وهانیه چشم میدوخت ومشکوک پلک میزد پدر ودختر امروز عقلشون پریده بخدا غذا تموم
شد نگاه کن ایسانم چه خاص به ارمین نگاه میکنه سورنا فراموش کن دیگه این عشق سهمه تو نیست.
از مجنون چی گیر لیلی اومد؟؟؟
فرهاد چی بهش رسید کوه رو کند؟؟؟
از عشقه تهمینه چی موند؟؟؟
زال ورودابه چی؟؟؟
ببین فراموش کن پسر عشق یه افسانه بیش نیست خودت رو اذیت نکن بی خیال کمی که غذا خوردم
ایستادم.
هانیه:شما که چیزی نخوردید سورنا خان؟؟؟
میل ندارم.ورفتم سمت نشینمن که صدای اسفندیار میخکوبم کرد.
سورنا چرا غذات رو تموم نمیکنی؟؟؟برگشتم وبا خشم گفتم:
گفتم که میل ندارم.هانیه کمی تو خودش رفت وگفت:
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-بابا میشه بهش گیر ندی شاید دوست نداشت.

اسفندیار اخمی غلیظ کرد ومحکم قاشق وچنگال رو توی بشقاب پرت کرد وایستاد ودوقدم سمتم برداشت
وانگشت اشاره اش رو به تهدید جلوم گرفت ایسان وارمین هم نگران چشم دوخته بودند
ببین پسر جون دیگه داری زیاد از کوپونت مصرف میدی هانیه غرورش رو شکونده وواست غذا درستکرده.
هانیه:بابا
مرگ وبابا .درد وبابا بهش رو دادی که االن داره از همه مون سواری میکشه .بشین سرجات.تو ببین اسفندیار خان.یکدفعه ارمین ترش کرد وبه من که انگشت اشاره ام رو به اسفندیار بود چشم دوخت ویکدفعه پرید
سمت ما..
ادامه دادم:
زیاد رو دمم پا نذار میفهمی؟؟؟؟میل ندارم یعنی میل ندارم.وسریع عقب گرد کردم که یکدفعه دستی روی شونه ام قرار گرفت وتا اینکه برگردم مشتی حواله صورتم
شد.
یک گوشه سالن افتادم سریع خودم رو جمع کردم وایستادم وبه سمت اسفندیار خیز بردم ومشتی محکم
توی صورتش فرود اوردم .ایسان وهانیه همش جیغ جیغ میکردند ارمین هم همش بینمون بود ومیخواست
ما رو جدا کنه..
اسفندیار کثافت .نابودت میکنم .رو من دست بلند میکنی.هیچ غلطی نمیتونی بکنی.ویکدفعه کلتش رو کشید بیرون وجلوم گرفت .ایسان مبهوت چشم دوخته بود حقم داره .تا حاال این
صحنه ها رو ندیده .ارمین رفت سمتش وگفت:
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عشقم تو وهانیه برید باال.اسفندیار کلتش رو کشید وگفت:
اشهدت رو بخ-و-ن سورنا.ایسان پرید جلوش وگفت:
هیچ معلوم هست عمو دارید چیکار میکنید؟؟؟-تو طرف منی یا این جوجه فنج.

دادزدم:ایسان برو کنار بذار هر غلطی دوسداره بکنه .من بیدی نیستم که با این باد ها بلرزم.
اسفندیار کامال عصبی شده بود ارمین دست ایسان رو کشید واسفندیار جلو اومد ارمین به زور هانیه
وایسان رو از اونجا برد.
چرا نمیزنی حروم زاده؟؟؟خفه شو سورنا .خفه شو.بزن دیگه بزن .اون موقع تموم گند کاریات میره دست اداره اگاهیچی بلغور میکنی؟؟؟؟تو شاگرد منم نیسی حتی انگشت کوچیکه امم نیسی.میله خودته .اون روز هارو از همین حاال میبینم که دادگاه عالی دیوان واست جلسه میگیره وحکم جهانیواست صادر میشه..
عضالت فکش منقبض شد.
چی میگی سورنا؟؟؟حتی یه تار مو هام هم کم بشه نابودی اسفندیار .بدون تاحاال عزیز دونستمت .اره روزی بود که به پاهاتهم میافتادم ولی حاال جابه جا شدیم .روزی بود که گفتم ادمی .بهم کاری نداری.
-من .من.
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تو چی اسفندیار هان؟؟؟گند زدی به همه چیز ..اگه یک روز من رو بکشی سند مرگ خودت هم امضامیشه.
اسلحه رو غالف کرد وگذاشت توی کمریش .توی چشمام چشم دوخت وگفت:
تو فقط ادم رو عصبی میکنی ..اومدنت به این خونه عوض اینکه یک سری چیزا رو بهتر کنه داره بدترمیکنه
ببین اسفندیار بدجور داری پا رو دمم میذاری میدونی که تنهایی حتی ده کیلو مواد هم نمیتونی رد کنی.میدونی که دیگه افکارت داغون وقدیمیه و به درد قاچاق اعضا واین چیزا وانواع قاچاق وادم کشی
نمیخوره .واینم خوب میدونی ت-خ-ت سلطنت فعال دسته منه .پس اون پاهاتو تا قلم نکردم از زندگیم
بکش بیرون واال حتی یک نخود هم واست قاچاق نمیکنم دیگه افتاد.
خودم هم حتی توی طرز برخوردم موندم اسفندیار که رسما کپ کرده بود.
ادامه دادم:
میدونم االن توی ذهنت داری نقشه های جور واجوری واسه مرگم میکشی ولی با انجام مرگ من خودتکه نابود میشی هیچ همه اطرافیانت هم نابود میشن .پس بهتره این افکار رو توی ذهنت راه ندی .در ضمن
هانیه دیگه پ-ا-ک نیست .هر کاری که بخوام صاحب اختیارم باهاش بکنم .اگه هم دلم خواست که
باهاش ازدواج میکنم .شاید هم ماه دیگه ولش کنم.
یکدفعه مثل شیر زخمی پرید طرفم ویقه ام رو توی مشتش گرفت زیر لب غرید
تو چه غلطی با هانیه کردی؟؟؟فکر کن یه تنوعه.سورنا.ومشتش رو اورد باال که بزنه توی صورتم ولی بین راه متوقف شد..
چی شد اسفندیار؟؟؟نمیزنی؟؟؟با ارامش گفت:
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هر کاری دوس داری با هانیه بکن .اون اشغال رو بهش هشدار دادم باید گوشی واسه گوش دادن میکرد.ومن تجارتم واسم مهمتر از اونه .حاال هم راتو بکش برو چند روز جلو چشمم نباش.
دستم رو زدم به کتش یعنی دارم گردش رو پاک میکنم.
یعنی دیگه مطمئن باشم هیچ غلطی نمیکنی؟؟؟چشمش رو باز وبسته کرد ونفسش رو از خشم داد بیرون.
اسفندیار عصبی نشو مگه قرار نبود منو وتو ت-خ-ت سلطنت رو بگیریم؟؟؟واسه یه دختر که دخترتمنیست که ارزش نداره.
کمی چشماش گشاد شد
اسفندیار من همه چیو میدونم .بیخیال محموله اخر ماهت هم حله.سورنا.بگو؟؟؟امروز به حد کافی روی اعصابم رفتی بهتره بری.لبخند مسخره ایی تحویلش دادم وگفتم:
رفتن ونرفتن من دست تو نیست اسفندیار..قبال ها یه احترامی قائل بودی.اون قبالها بود .میدونی که باعث خراب شدن همه چیز خودتی .من نیستم .احترام هرکس دست خودشهباهام بد راه اومدی منم کج راه شدم.
واز کنارش رد شدم.
خوبه اینم اسفندیار کامال توی مشتم دارمش.
سریع رفتم باال رفتم توی اتاقم کمی گذشت ایسان وارمین وهانیه پریدند داخل.
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هانیه:خوبی عشقم؟؟؟
خوبم .این برنامه شمال وپیست کی هست؟؟؟؟ارمین:روانی یعنی االن تو خوبی؟؟؟؟مطمئن؟؟؟
وچشمکی دور از چشم همه زد.
دخترا برید وسایلتون رو اماده کنید .من وارمین کمی باهم حرف داریم.ارمین:ایسان هانیه برید.
جفتشون با بی میلی رفتند در که بسته شد ارمین اومد سمتم وگفت:
االغ تو چیکار کردی؟؟؟بیخیال ارمین بذار بریم این سه روز خوش بگذرونیم کمی مخ بابات تاب برداشته.خوش بگذرونی؟؟؟من به زور ایسان رو پیچوندمش که چرا کلت گذاشت روی سرت واون اراجیف روگفت.
بیخیال پسر خوب .خودت رو ناراحت نکن نمیتونه بهم صدمه ایی بزنه.مگه چیزی تو چنته داری؟؟؟نه بابا اه در بساط ندارم .هرچی داشتم بابا جونت دزدید .همین جوری گفتم اون هم چشم ترس شده.یعنی میگی االن میدونه تو مامور پلیسی؟؟؟نه نمیدونه راجع بهش دیگه اینجا حرف نزن .لدفن میترسم میکروفونی چیزی کار بگذاره.باشه باشه چجور شد قبول کردی بیایی سفر؟؟؟گفتم کمی تنوع باشه.راسی این هانیه عوض شده میخوای باهاش چیکار کنی؟؟؟-نمیدونم .بیخیال یه کارش میکنم دیگه بعدشم هانیه هیچ وقت عوض نمیشه ساده نباش.
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انشاهلل که تو راست میگی.-برو لباس هات رو جمع کن برو.

باشه تسلیم فقط یه چیزی با ماشین کی بریم؟؟؟از تو که دوسرنشینه اس با ماشین من بریم؟؟؟نمیدونم هرجور صالحته .ولی من اصال دوست ندارم بابات تو ماشینم یا میکروفون یا بمب کار بگذاره..خب پس تو وهانیه با اون ماشین بیایین.باشه.سریع بعد از رفتن ارمین چمدون ابی رنگم رو گذاشتم روی ت-خ-ت ووسیله هام رو داخلش گذاشتم.
رفتم سمت تلفن وزنگزدم به سرایداری ویالم توی رامسر شمال.
جانم اقا؟؟؟سرایداری ویالی شمال خاله عایشه بود که همراه یکی از بچه هاش وشوهرش بودند .توی مسافرت قبلم
که یک هفته پیش بود تغریبا سگم رو هم به اونجا بردم.
سالم انیسه واسه امشب ویال رو اماده کن تمیز کن وتمامی وسایل مورد نیاز رو بگذار داخلش.امشب میایین اقا جان؟؟؟بله امشب اونجاییم.چشم اقا .واسه هر  48تا اتاق سرویس تمیز وملحفه بگذارم؟؟؟اره امشب حسابی شلوغه اها چند نوع غذای خوب هم درست کن ..دو نوع غذا محلی درست کن .به اقااحمد هم بگو که ساز هام دفعه قبل خراب شدن بده شهر که واسم تعویض کنن تار هاش رو.
کدوم هاش.ویلون وگیتارم-چشم اقا.
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راسی به سالی میرسید که؟؟؟بله اقا سگ خوبیه.شب میبینموتون .در ضمن اونجا جاده ها برفیه؟؟؟بله اقا جان.چراغ های شب بیرون وحیاط ویال رو روشن بگذارچشم اقا کار دیگه ایی ندارید؟؟؟-خیر.

وقطع کردم پسر  42ساله شون سپهر خیلی دوست داشتنی بود این خ-و-نواده خ-و-نواده مهمی
بودندلباس هام رو اماده گذاشتم .یک دفعه چشمم به عطر گالدیاتورم خورد عجب ایسان خانوم ما امروز
غرق این عطر تند شده بود.
اینبار عطر مجیکم رو داخل چمدونم گذاشتم ببینم توجهی میکنه به تغییر بوی عطرم یا نه؟؟رفتم سراغ
لباس هام ویک ست زمستونه اسپرت مشکی سفید ردم ودر اخر هم بوتز های بلند مشکیم رو پوشیدم
ورفتم بیرون همون موقع ایسان اومد بیرون
پس چمدونت؟؟؟ارمین برد داخل ماشین بریم ما؟؟؟هانیه کجاست؟؟؟همراه ارمین رفت پایین.بریم.سورنا.برگشتم سمتش چقدر وقتی اسمم رو صدا میزد طنین صداش قشنگ بود دلم رو به دریا زدم وگفتم:
-جانم.
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-خوبی؟؟؟

خوب بودنم واسش مهمه؟؟؟حالش خوب نیست این دختر
مهمه؟؟؟فکر کن اره.چرا؟؟؟نگرانتم عمو خیلی بد عصبی شده بود.نگرانه منه؟؟؟حتما داره چرت میگه..
واسه چی نگرانمی؟؟؟به عنوان دوستم .به عنوان یک دوست خوب نگرانت نباشم؟؟؟جان دوست؟؟؟
نمیدونم.حاال خوبی یا نه؟؟؟اون رو هم نمیدونم.وای تو چیو میدونی؟؟؟هیچی.وای من دارم چی میگم؟؟؟؟محو نگاه کردن به ایسان شدم ودارم یک سری اراجیف تحویلش میدم.
سورنا.ببخشید بریم؟؟؟بریموزیر لب گفت:
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-خل شده این سورنا هم.

لبخند محوی روی لبم نشست همراهیش رفتیم تا سمت ماشین ها ومن چمدونم رو گذاشتم داخل ماشین
وهوا خیلی سرد بود هایی به دستام کردم وگفتم:
ارمین من با حسام هماهنگ میکنم پیست نریم بریم ویالی من توی رامسر اونجا برف اومده.ایسان:وای نگو سورنا حیف شد دریا متالطمه پس..
ارمین:حالت خوبه ایسان؟؟؟خخخخخ
ایسان:چه میدونم..
ارمین:باشه سورنا جان بریم رامسر .فقط ادرس ویالت چیه؟؟؟
واست اس ام اس میزنم.باشه.سوار ماشین شدیم وراه افتادیم نگاه به هانیه کردم سرش رو زیر انداخته بود وبا انگشتاش بازی میکرد.
خوبی؟؟؟تو چی خوبی؟؟؟نمیدونم.موبایلم رو طرفش گرفتم وگفتم:
ادرسی رو که میگم اس ام ا کن واسه ارمین.باشه بگورامسر.بعد از..زدم.وگوشی رو سمتم گرفت گذاشتمش داخل محفظه وبه اسپیکر ها وصلش کردم.
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ماشینت قشنگه.قابل ندارهبا بابا در چه مورد حرف زدی؟؟؟مهمه؟؟؟یعنی نپرسم؟؟؟در مورد تومن؟؟؟اوهوم میگفت چرا با هانیه رابطه داشتی.مگه بهش گفتی؟؟؟اره چرا نگم؟؟؟وای حتما خیلی عصبی شد.یه جورایی.تهدیدت که نکرد؟؟؟-چطور؟؟؟

اگه تهدیدت کرد بهم بگو خودم باهاش صحبت میکنم.نمیخوادبقیه راه تا نیمه هاش توی سکوت گذشته شد .بعضی جاها ماشین من وحسام وارمین به هم میرسید نیمه
های راه بودیم که هانیه گفت:
چیزی نداری بخونه؟؟؟-نمیدونم ببین هست توی داشبورد.
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داشبورد رو باز کرد وفلشی گذاشت داخل سیستم سوتی ماشین کمی که گذشت صدای مرتضی پاشایی
توی گوشمون پیچید.
چشامو میبندممیخوام هرچی غصه اس بمیره
که تو خواب.
یکی از تنم عطرتو پس بگیره
نمیشه نمیـشــه.
عزیزم
نمیدونی عشقت چقدر س-ی-نه سوزه
چه سخته
ادم چشم با تاریکیه شب بدوزه
همیــــــشه همیشه
شبا بیدار وروزا خیره به عکست این شده کارم
دیگه طاقت ندارم
دلم میخواد یه جایی اونور دنیا
خودمو جا بذارم
اخه عادت ندارم
تو که نباشی
خوابم نمیره
خیلی دلم میگیره
فراموشم نمیشه خاطره هامون
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واسه من خیلی دیره
یه ادم چقدر طاقت غصه داره
چجوری؟؟؟
میشه خنده روی ل-ب-ام پا بذاره
دوباره دوباره.
به جایی رسیدم که باهیچکی حرفی ندارم
نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم
نمیخوام بباره.
شبا بیدار وروزا خیره به عکست این شده کارم
دیگه طاقت ندارم
دلم میخواد یه جایی اونور دنیا
خودمو جا بذارم
اخه عادت ندارم
تو که نباشی
خوابم نمیره
خیلی دلم میگیره
فراموشم نمیشه خاطره هامون
واسه من خیلی دیره
باز همون اهنگ روزای برفی.
چرا این اهنگ دست از سرم برر نمیداره؟؟؟یادمه اونروز که ایسان رو با ارمین دیدم یاد درد دالم با
عکسش .یاددلم که هزار بار شکست یاد اون گالدیاتوری که توی جنگ با ارمین ایسان رو باخت به شدت
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زدم روی ترمز هانیه به طرف جلو پرت شد خطرناکترین کار رو کردم وسریع زدم کنار جاده واز ماشین
پیاده شدم هانیه هم پیاده شد کمی فاصله گرفتم برف میومد.
خوبی سورنا؟؟؟اشک توی چشمم حلقه زده بود.
میشه بری تو ماشین هانیه؟؟؟یکم دیگه میام.ایسان سیگاری شده فکر نکنم تهدیدام رو گوش بده منم باز از همون روز سیگاری شدم پاکت سیگارم
رو دراوردم وسه نخ دود کردم کمی که گذشت دستی روی شونه ام نشست هوا خیلی سرد بود ولی سردی
قلبم هر لحظه بیشتر میشد.
داری خودت رو داغون میکنی پسر بابام بهت چیزی گفته؟؟؟برگشتم چشمای ارمین پر از غم بود.
ازکی اینجایی؟؟؟اشکم رو پاک کردم که بیش از این غرورم نشکنه.
از همون نخ اولت .زده بودید کنار گفتیم البد مشکلی پیش اومده.برگشتم وبه سمت ماشینم که هانیه وایسان داخلش هم رو ب-غ-ل کرده بودند نگاه کردم حدس زدم که
در حال گریه کردن هستند یک دختر دیگه ام توی ماشین ارمین بود وای این که هلیناس اینجا چکار
داره؟؟؟
الو سورنا کجایی؟؟؟هیچی.پسر چی فکرت رو به خودش مشغول کرده .چرا اشکت در اومد؟؟؟چرا میگی بابا ممکنه بمب تویماشینت بگذاره؟؟؟
-نمیدونم ارمین .بخدا نمیدونم..
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چرا داری دروغ میگی؟؟؟تو اصال حالت خوب نیست بعدشم با این اوضاع وخیمت که ریه هات داغونههنوز سیگار مصرف میکنی؟؟؟
داغون تر از االنمم مگه داریم؟؟؟چرا انقدر منفی بافی پسر؟؟؟به هانیه دل ببند همه چیز حل میشه میدونم اون هم یه حسایی بهت دارهواال الکی اون موقع تاحاال خودش رو نکشته که.
ارمین اگه میخوایی جامن نظر بدی بیا کفشامو بپوش لباسمو تنت کن دردامو هدیه بگیر همه چیو به جونبخر ویک قدم فقط یک قدم راه برو .بعدش نظر بده.
بخدا نمیخواستم ناراحتت کنم داداش.بیخیال ناراحت نیستم فقط یه سری چیزاس که عذابم میده.خب بگو چیه تا ماهم بدونیم؟؟؟ترجیع میدم غصه هام رو تنهایی بخورم وشادیامو واسه رفیقام بیارم ممنونم .با خودم حلش میکنم.یکدفعه منو توی ا-غ-و-شش کشید.
چیکار میکنی پسر؟؟؟داداش منو ببخش.تو که کاری نکردی؟؟؟واسه تنهاییت دارم میسوزم سورنا .واسه بی کسیت نمیدونی وقتی گفتی خودم با خودم حل میکنم چهبغضی گلوم رو گرفت.
رسما اشکم رو در اورد این ارمین.
بیخیال .چیزی نیست عادت کردم.ولی هر حرفی میگفتم داغون ترش میکرد.
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الهی بمیرم داداش نگو عادت کردم .نگو به خدا دلم تاب نمیارهتو چت شده ارمین؟؟؟تو تو داداش منی داداشا کنار همن.اره عزیزم داداشتم .هیسسسس جلو ایسان ابروت میره ها .خخخخچقدر لبخند با بغض مزخرفه تاحاال هزار بار تجربه کردم که میگم.
سورنا .سورنا ببخش که تاحاال کنارت نبودم.حالت انگار خوب نیستا .پسر با این اشکا ابروت جلو ایسان میره ها .تو که االن مثله یه کوه مثله یه رفیقپشتمی
نگاه کن من با این حال خرابمو وبا این بی کسیم باید این پسره رو که رسما رغیبمه اروم کنم خدایا مامان
وبابا که نداریم.
داداشم که نداریم حاال باید به خاطر احساسات این پسرکم ایسانم رو از دست بدیم؟؟؟مخلصتیم ولی اخه
چقدر بدبختی؟؟؟
یکدفعه صدای حسام ما رو از خودمون کشید بیرون.
اونجا چه خبره اس؟؟؟تو این سرما وایسادین زیر برف دارین زار زار گیریه میکونین؟؟؟به به پسرا خرگنده را نیگا کن
حســـــــــام.پشمکم.واز ا-غ-و-ش ارمین اومد بیرون ورفتم توی حصار دستای حسام چقدر دلم واسه ا-غ-و-ش بی منتش
تنگ شده بود بی دریغ مهربون بود.
نیگا کون خر گنده ی من داری گیریه میکونی؟؟؟-بسه مسخره .خخخخ
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اون پسره همون عشقی ایسانیدس؟؟؟دستمو جلو دهنش گذاشتم

سیس میفهمه .بیخیال من دیگه ایسان رو دوست ندارم.چشماش نزدیک بود از حدقه بزنه بیرون.
خر خودی سورنای ..بیا بریم بینمش این بچه را.رفتیم نزدیک ارمین باهم گرم دست دادند
ارمین:خوشبختم اقا حسام.
مام خوشببختیم ارمین جون .پ چرا داری گیریه میکونی تو این هوا؟؟؟یکم دلمون گرفته بود.وخی عامو جون دوتای مگه کس تو این هوا دلش میگیرد؟؟خخخخاصفهونی هستین اقا حسام؟؟؟پ میخواسی با این لحجه غلیظ کوجایی باشم؟؟؟خخخخخ خیلی قشنگ صحبت میکنید شیرینه لحجه اتون.خخخ شیرینی به لحجه هس ولی گزامون کا بیشتر شیرینس .گز اصفانی تاال خوردی؟؟؟؟ازین  52درصدپسه ایاش؟؟؟
خخخخخخخخ بله اقا حسام ولی از  12 32درصد فکر نکنم پسته اش باال بره ها خخخخخچرا میردخخخخ میگن پسه اش واس این شور نیس کا یه پیرزن از صب تا شب م-ی-م-ی-کدخخخخخخخخخ
به چندشی گفتم:
-عه حسام..
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-عه تو مستراح خخخخخخخ

ارمین:وای چقدر این اقا حسام باحاله سورنا جان .خخخخخ
حسام:باحالی از خود دونس دادا .خخخخ اتفاقا ما بی حالیم تلمبه میخواد حالیمون بیارد خخخخخخخخ
حسام.وخی عامو هی ابرو نپرون برا منا من حرفی ما میزنم ..مگه من با این برادر ارمین چیکاردارم؟؟؟نخوردمش کا..
ارمین:خخخخ عجب.
حسام:جون ننه مش رجب؟؟؟
بریم دیگه.حسام:اره بریم من کا قندیل بسم شومام مثی این سید هس تو عصری یخبندان داره ابی دوماغیدون قندیل
میبندد .خخخخخ
ارمین موهای حسام رو بهم ریخت وراه افتادیم حسام داد زد:
هویی قاطر دوساعت این گیسا را خوشگل کردم برا اینکا یه دخدر مخدر تور کونم حاال تو ر-ی-د-یبش کا..
ارمین ولش کن این دیونه اس .خخخخخحسام:دیونه عمه اته .دیوث .خخخخ
ارمین:خب سورنا جان رسیدیم دیگه دم در ویال میبینمتون.
ایسان از ماشین اومد پایین همون موقع هلینا هم اومد پایین حسام ده بار از باال تا پایین اش رو نگاه کرد.
سورنا سورنا این دخدره کیس؟؟؟سیس هلیناس اهلش نیستا.-اخه چرا؟؟؟
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جریان داره.خب بگو؟؟تو ویال میگم.خیلی خوشگله.یکی زدم پس گردنش وگفتم:
-چشمتو درویش کن بیشعور.

گمشو نکبت .اصال میخوام بیگیرمش .تا چشاد در اد .من تنهایی اومدم با این ماشینم مثله مسخره ها هرکودومتون یه دخدر مخدر کنار دسدونس این رهامم کا با این خواری من دارد میاد این حنانه چلغوزم
بخاطر وابستگیش به هما باشون رفت حاال هی میگد چشادا درویش کون .نیمیخوام.
خیلی خب اصال هرکاری دوست داری بکن ولی این دختر حتی رو هم بهت نمیده.گمشو..ارمین:چیه شما دوتا دارید پچ پچ میکنید؟؟؟
حسام:چیزی نی.
نگاهم کشیده شد سمت ایسان با بغض نگاهم میکرد من داغونم تو چیت شده ایسان خانوم؟؟؟
خب بچه ها برید دیگه هوا سرده دم درب ورودی ویال میبینمتون..همگی رفتند وسوار ماشین هاشون شدند من هم سوار شدم یک ساعت ونیم تا ویال مونده بود .نیم ساعتش
توی سکوت وفین فین هانیه طی شد .نمیدونم با خودش فکر میکنه اعصاب من تردمیله؟؟؟با این فین
فیناش داره بد رو مخم میدوه..
سورنا.نیم نگاهی بهش کردم.
-کاری کردم ناراحت بشی؟؟؟

468

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
نه.پس چرا حرفی نمیزنی؟؟؟همینجوری حرفی ندارم.اخه چرا؟؟؟-بیخیال هانیه از منظره ل-ذ-ت ببر.

از این منظره که جز سفیدی چیزیش معلوم نیست؟؟؟رسما طعنه بهم زد.
نمیدونم .یه کاری بکن واسه خودت .مگه من زنم که بدونم چکار کنم؟؟؟چرا یکدفعه زدی روی ترمز؟؟؟اگه بگم خصوصیه؟؟؟ولی .باشه قبول نگوتو چرا گریه کردی؟؟؟وقتی اونجوری داغون دیدمت بغضم ترکیدنه بابا .هههه اشتباه دیدیچیو؟؟؟اینو بدون من سر چیزی داغون نمیشم.باشه هرچی تو بگی..عه تمومش کن.-مگه من چی گفتم؟؟؟
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وبغضش باز ترکید وشروع به گریه کردن کرد عه بری به جهنم نمیدونم چرا این دوماهه سه ماه هرچی
دختر ویا کال جنس مونث به طورم میخوره اینجوریه؟؟/
خب دیگه گریه نکن.هانیه بسه.دستمالی سمتش گرفتم که با خشم دستم رو پس زد ناز هم میکنه.
دادزدم:به جهنم بنشین اینقدر گریه کن که بمیری..
سورنا من چکار کردم که الیق این رفتارم؟؟؟.

-

واسه اینکه دوست دارم؟؟؟؟چرا چیزی نمیگی؟؟؟..

-

سورنا .چرا من رو الیق این رفتار ناپسندت میدونی؟؟؟هانیه کمی اعصابم داغونه تو دیگه داغون ترش نکن باشه یه اتفاقی افتاد گذشت وتموم شد حاال این سفررو به دهن جفتمون زهر نکن.
باشه.قبول؟؟؟قبول..دستم رو بردم واشکش رو پاک کردم اوففف حالم از ناز خریدن بهم میخوره رسیدیم سمت کوچه ویالم
توی این کوچه چهارتا ویالی  422هزار متری بیشتر نبود.
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کوچه رو طی کردیم ساعت تقریبا  1132شب بود چراغ های مرکزی بیرون که به صورت الله بود
خودنمایی میکرد پس کارشون رو درست انجام دادند.
چقدر ویالت قشنگه..نظر لطفته .قابلی نداره.لبخند نرمی زد دوبار بوق زدم درب ویال که به صورت اتوماتیک بود وداخل دکه دم در احمد اقا بود که در
رو باز کرده بود .با سر بهش سالم کردم واون هم جواب داد سریع ماشین ها رو داخل ویال بردیم .احمد
سریع اومد بیرون از دکه واومد در ماشین رو واسم باز کرد.
سالم اقا جان خیلی خوش امدید..سالم احمد خوبی؟؟؟ممنونم اقا جان.صدای پارس سالی اومد وبا دو خودش رو به من رسوند.
روی برف زانو زدم ودستی به سرش کشیدم
پسر کجایی تو؟؟زوزه ایی کشید ورفت.
هانیه:چه سگ بامزه ایی اسمش چیه؟؟
سالی.ماشین رهام هم اومد وپشت سرش ماشین دکتر.
خوبه مهمونی شلوغ باشه بهتره.
این باغ ویال یکی از محبوب ترین ویال هام بود خیلی دوسش داشتم.
-بریم داخل.
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همگی رفتیم داخل.
----------ایسان:

وقتی رفتیم داخل ویال همگی بادهنی باز نگاه میکردیم البته منظور از همگی من وارمین وهانیه بودیم
چونکه بقیه گویا کارشون بیشتر مواقع بیان اینجا نرده پله ها از جنس طال بود همه چیز فوق العاده قشنگ
بود ترکیبی از جدیدترین وقدیمی ترین متد .وسط عمرات وساختمون ویال استخر اب گرمی بود .از این
قشنگ تر نمیشه.
اینجا خود بهشته سورنا خیلی عادی طبقه ها رو طی کرد وما هم همراهش رفتیم.
خب اونایی که دونفره از اتاق استفاده میکنن میتونن سرویس های دوت-خ-ته رو بگیرند.من دل توی دلم نبود پریدم طرف دربی که خیلی شیک وساده بود وطالیی رنگ بازش کردم واو این اتاقه
یا یک قصر جداگانه واسه خودش؟؟؟؟
سورنا خان من این اتاق رو میخوام.سورنا نیشش تا بنا گوشش باز شد.
من وارمین وهانیه با تعجب بهش چشم دوختیم.
حسام اومد طرفمون وگفت:
ابجی ایسان همیشه دست روی نقطه های مربوطه به سورنا میگذاری خخخخخخارمین که از خنده قرمز شده بود هانیه هیچ عکس العملی نشون نداد ولی بیشتر افراد میخندیدند اخم
مصلحتی کردم وگفتم:
خب دوسش دارم این اتاقو.سورنا:من اتاقم رو فقط با خانومم شریک میشم خخخخخ
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رسما این پسر میخواست کفر منو در بیاره؟؟؟؟خب زنش که منم نگاه کن هانیه نیشش تا بنا گوشش باز
شده.
البته همسر اینده ام .خخخخخاین موقع بود که منو وهانیه جفتمون بغ کردیم چقدر بیشعور..
ولی من این اتاقو میخوام این چیزا حالیم نیست..سورنا 44:اتاق بزرگ دیگه اینجا و 6اتاق هم یک طبقه باال تر هست .مایلید ایسان خانوم میتونید برید جای
دیگه .خخخخخ
نمیخواموچمدونم رو کشیدم وبردمش داخل اتاق.
عمرا از این اتاق بیام بیرون.سورنا:هر جور میلته .خخخخ پس اگه از اتاق های دیگه خوشت اومد راه برگشتی نداری.
چشم عمرا از اتاق های دیگه خوشم بیاد.حسام:ایسان باختی .خخخخخ
گنگ بهشون نگاه کردم سورنا رفت سمت اتاقی که درش مشکی بود پشت سرش رفتم وقتی در باز شد
فکم افتاد روی زمین.
وای من این اتاق رو میخوام .پشیمونم سورنا.حسام:راه برگشتی نیست .بعدش هم این اتاق که االن چمدونت داخلشه ودیگه ساکنشی سورنا به هیچ
کس حق استفاده نداده چونکه قبال یک بار همراه سوفیا خانوم اومدند اینجا وبعد از طالقشون هم هیچ
کاری باهاش نداشتند فقط تمیز کاریش انجام میشد ولی اون اتاق که سورنا رفت داخلش اتاق مجردیشه
که طبق سلیغه خودش چیده .واز بهترین محصوالت استفاده کرده در ضمن اون اتاق بزرگتر از همه ی
اتاق هاست.
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عجب کاش عجله نمیکردم.سورنا:من که گفتم.

هانیه:سوفیا؟؟؟؟؟؟؟"وبعد هم خودش رو به اون راه زد"پس من میرم داخل اون اتاقی که درش سفید
رنگه.
سورنا:هانیه تو پیش خودمی .البته با اجازه ارمین جان
ارمین:اشکالی نداره.
هانیه نیشش تا بنا گوش باز شد من وحسام وبقیه افراد خونه هم با دهنی باز نگاهشون کردیم رفت تو اتاق
شوهر من دختره پررو وای چی میگی ایسان ارمین هست ها.
ارمین:خانومم منو تو اتاقت راه نمیدی؟؟؟
هما:حسام اینجا چه خبه؟؟؟
حسام:ابجی بعدا تو ضیح میدم.
رهام اخمی کرد ودست توی دست هما رفتند سمت اتاقی نگاه کن برید به سورنا جونتون اخم کنید .ارمین
هم همراه من به اجبار اومد.
ارمین:ناراحت که نیستی عشقم؟؟؟
نه چرا به هانیه اجازه دادی بره تو اتاق سورنا؟؟؟ایسان حالت خوبه؟؟؟خب دوست هم هستن .بعدش هم هانیه یه جورایی زنه سورنا به حساب میاد.با این کلمه اعصابم یکدفه بهم ریخت.
غلط کرده که زنش باشه.جان؟؟؟هیچی ارمین ..از دهنم پرید.-بذار ببینم ایسان.
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من تشنمه.کجا میخوایی در بری؟؟؟در نمیرم.پس سوالمو جواب بده؟؟بپرس؟؟تو تو نکنه عاشق سورنا یی؟؟؟؟وا دیونه شدی؟؟؟من تورو دوست دارم.-رفتارت که اینجور نشون نمیده.

چرت نگو ارمین .تو عشق منی .اگه عاشقش بودم که همراهت نمی اومدم.باشهواومد نزدیک ودستمو گرفت وگفت:
پس این حسادت ها چیه عشقم که به هانیه میکنی؟؟؟نمیدونم همینجوری .حسودیم شد خب.یعنی تو عاشق سورنا نیستی؟؟؟دیونه شدی؟؟؟چرا باید عاشق این گالدیاتور باشم؟؟؟مگه میشه اصال عاشق سورنا بود؟؟؟نمیدونم.گونه ام رو نوازش کرد وسرش رو اورد جلو دستم رو روی ل-ب-اش گذاشتم:
نه ارمین.چرا اخه؟؟؟-نمیتونم..
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میگی عاشق سورنا نیستی ولی حاضر نیستی منو ببـ....وای دیونه نشو ها..وواسه اینکه سو تفاهم نشه سرم رو بردم جلو لـ........گذاشتم یکدفعه دو دستم رو گرفت واز خودش دور
کرد.
ارمین.من برم بهتره.وسریع از کنارم رد شد بدونه اینکه حتی چیزی بگه حتی چمدونش رو نچید داخل کمد لباس هامون رو در
اوردم ویکی یکی داخل کمد چیدم هنوز نیومده بود کار هام تموم شد رژ لب صورتی به لبم کشیدم وخط
چشمی پهن کشیدم ورفتم بیرون
رفتم توی سالن فقط دکتر نشسته بود روی یکی از کاناپه ها.
اقا شهاببله؟؟ارمین رو ندیدید؟؟؟نمیدونم فکر کنم رفت باشگاه بیلیارد..از کدوم سمته؟؟؟سمت چپ مستقیم بیست قدم برو بپیچ به سمت راست.ممنونم.ادرسی رو که از دکتر گرفتم رفتم ورسیدم به باشگاه .یک میز بیلیارد خیلی بزرگ ویک میز بار ویک
سری مشروب اونجا بود نگاه کردم چشمم به ارمین افتاد که در حال خوردن ویسکی بود.
ارمین.برگشت سمتم ولیوان رو ال جرعه سر کشید رفتم سمتش.
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چرا اومدی؟؟؟هنوز اونقدرا نخورده بود که مست بشه.
عشقم چرا داری مشروب میخوری؟؟؟-عشقم ههه ایسان منو گول میزنی یا خودت رو؟؟؟

چی میگی ارمین؟؟؟هیچ میدونی ماه دیگه عروسیمونه.اره عروسیمونه اما تو حتی دلت نمیاد اسم سورنا رو از شناسنامه ات پاک کنی.چی میگی؟؟؟در اولین فرصت درخواست طالق میدم.الزم نیست .همه چی تموم شد.وحلقه امون رو از دستش در اورد ودست من رو توی دستاش گرفت وگذاشت داخل دستم .ایستاد واز
کنارم خواست رد بشه اشکم شروع به چکیدن کرد دستش رو گرفتم:
ارمین.عشقم جداییو سخت نکن.ارمین .چرا میخوایی همه چیو تموم کنی هان؟؟؟صدای فین فینش اومد.
نمیدونم.رفتم وروبه روش ایستادم دستم رو بردم باال وگونه اشو نوازش کردم.
عشقم من بی تو نمیتونم.این حرفا رو از قلبت میگی یا ورد زبونت شده؟؟؟چی میگی ارمین؟؟؟-جوابمو بده؟؟؟
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بهش فکر کردم جدا این حرفا ورد زبونم شده بود ولی واسه اینکه ارمین رو از دست ندم سریع گفتم:
از قلبمه.دروغ میگی؟؟ارمین .میشه حلقه امون رو دستت کنی؟؟؟یکدفعه من رو کشید توی ا-غ-و-شش وشروع به هق هق زدن کرد:
نمیتونم از دستت بدم عشقم .وجودم عمرم .نفسمدیگه حرفاش دلم رو نمیلرزوند ولی اروم دستم رو بردم باال وکشیدم روی سرش.
عاشقتم ایسانم.بدون هیچ حسی همراهیش کردم فقط واسه اینکه ترس از دست دادنش بد روی مخم بود ولی هیچ حسی
نبود خالی وپوچ .بدون هیچ انگیزه درست شبیه یک ادم الزایمری حلقه رو اوردم باال ودستش رو گرفتم
وداخل دستش کردم از خوشی چشماش برق میزد ولی نمیدونم چرا هیچ انگیزه ایی واسم باقی نمونده بود
بعضی وقت ها میگم سورنا دوسم داره .ولی نمیدونم واقعا چرا بعضی وقتها مثل همین االن فکرم کشیده
شده سمتش نمیدونم چرا؟؟ولی فکرم این اواخر بد درگیر سورناس.
با صدایی اشنا میخ کوب شدم.
به به اینجا رو باش ماهارو نگران کردید اومدید اینجا الو تو الو کنید؟؟؟برگشتم وبه چشمایی که یک دنیا غم داشت نگاه کردم این دوتیله سبز همیشه من رو یاد شادی هام
مینداخت دوتیله سبز ولی غمزده دوتیله سبزی که از اولین بار که دیدمش یخش بدجور اب شده ..حتی
حرارتش این روزا منو عجیب میسوزونه .چه غمی توی صداش بود.
ارمین:سورنا جان حسودی ممنوع .هانیه رو واست گذاشتم که حسودی نکنی .خخخخخ
-نه بابا چه حسودی؟؟؟خخخخخ
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من فقط بهت زده نگاهش میکردم مثل اینکه اولین بارمه میبینمش .مثل اینکه اولین باره اینقد ج-ذ-ا-ب
بودن رو توی صورتش میبینم مثل اولین حسم.
مثل یک روز برفی.
مثل گالدیاتور بودنش..
مثل تون صداش.
همه چیزش زیبایی عجیبی داشت وزیبایی حیرت انگیزش این چشماش بود که سردی روزای اول رو
نداشت .با خودم فکر کردم چقدر بچه سورنا خوشگل میشه..
چقدر اون زنی که قراره باهاش زندگی کنه خوشبخته واقعا توی این مدت از خشن بودن اولیش گذشته
واالن یک ادم خیلی فوق العاده روبرومه.
اونم با تمام عیب هایی که توی رفتارش داره.
اونم با این حالت خشن صورتش.
اینجور مغرور بودنش.
اینجور صالبت داشتنش.
اینجور محکم بودنش.
درست شبیه سورنا.
درست مثل یک رویاست داشتنه سورنا درست شبیه یک فیلم خیلی قشنگ.
یک فیلم رمانتیک..
مثل تعطیلی های دوران مدارس.
داشتنش مثل یک زندگی بدونه غمه واینجا بود که به خودم اومدم واینکه جای خالی ونبودش حس شد
خیلی وقته که اینجام وارمین وسورنا رفتند ومن فقط دارم به جایی که دیدمش نگاه میکنم این دیگه چجور
حسیه؟؟؟
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شاید عقلم پریده ..نمیدونم شاید هم ارمین یکم ازم دور شده اشکال نداره همه چیز حل میشه من عشق
دوران بچگیمو با هیچ کس تقسیم نمیکنم من ارمینو دوسش دارم شاید این چند روز بخاطر این اتفاقاس
که ازش دور شدم.
رفتم توی راهرو وقبل از اینکه برم داخل سالن رفتم داخل دستشویی توی باشگاه چراغ ها خاموش بود
وواسه همین سورنا متوجه گریه کردنم وخراب شدن ارایشم نشد بهتره چیزی ندونه.
در چوبی سرویس رو باز کردم ورفتم داخل شیر اب رو باز کردم ومشتی به صورتم اب زدم توی اینه به
خودم نگاه کردم
از چشمام تا ل-ب هام نگاهم کشیده شد.
سورنا من رو تاحاال ب-و-س-یده کاش میشد طعم ب-و-س-ه اشو باز تجربه کنم دستم رو اوردم باال
چشمم رو بستم ودستم رو کشیدم به دهنم سعی کردم اخرین حسم رو خوب بیاد بیارم ولی چیزی یادم
نمیاد چرا من اینجور شدم؟؟؟شاید هم قسمت های بد زندگیم رو با سورنا اصال فراموش کردم.
چشم باز کردم مشت ابم و زدم به اینه روی تصویرم رو گرفت .بادستم بردم سمت اینه واندازه صورتم رو
قلبی کشیدم.
عصبی شدم از این افکار چرت وپرت دستم رو داخل موهام کردم وکمی به هم زدم نمیشه کاش ازاد بودم
.
کاش میشد برم االن بیرون جلو همه طعم شیرینی ل-ب-هاش رو بچشم
وای خدا ایسان تو دیونه شدی؟؟؟بیخیال دختر خوب ارمین هست دیگه..
------سورنا:
وقتی اتاق سوفیا رو واسه خودش برداشت کمی عصبی شدم ولی با یاد اوری اینکه بدجور عاشقشم سریع
بهش اجازه دادم از اتاق استفاده کنه .بعد از اینکه با هانیه رفتیم توی اتاق هانیه گفت:
-میشه بگی سوفیا کیه؟؟؟
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زنمه..چی؟؟؟تو زن داری؟؟؟طالق گرفتم..واسه چی؟؟؟-خ.....ت کرد..

نه تو بهش خ.....ت نکردی؟؟؟از بابا شنیدم هرروز بایک نفری.این دختر به چه حقی تا این حد گستاخ شده؟؟؟
معلوم هست چی داری میگی؟؟؟من به خانواده ام وبه همسرم وفادار بودم.ببخشید کمی عصبی شدم امروز..به من چه هانیه دیگه از این به بعد درست حرف میزنی وهیچ حقی نداری در مورد گذشته ام وحتی حالواینده ام تصمیم بگیری
باشه عشقم چرا عصبی میشی؟؟؟واومد نزدیک وخمار بهم چشم دوخت.
سرش رو اورد نزدیک و....یکدفعه دوید سمت سرویس اتاق فهمیدم حالش بده.
اون در بدو.سریع رفت سمت سرویس .در رو هم بست کمی گذشت نیومد رفتم سمت در ودوتقه زدم به در:
هانیه خوبی؟؟؟خوبم.صداش از ته چاه میومد در باز شد واومد بیرون رنگش پریده بود
-چیشد پس؟؟؟
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-بدنت بو میده.

جــان؟؟؟؟من که قبل از اینکه بیاییم مسافرت رفتم ح-م-ا-م بعدشم عطر زدم بوی عطره.نمیدونم بوی بدی میدی..چی؟؟؟این دختر چه مرگشه؟؟؟یکدفعه باز دستش رو روی دهنش گذاشت وباز رفت داخل سرویس بعد از کمی
صداش اومد:
لباس هات رو عوض کن لدفن.من بو میدم؟؟؟نکبت دست کم روزی یک بار میرم ح-م-ا-م خدایا این جنس مونث چیه تو خلق
کردی؟؟؟؟لباس هام رو عوض کردم واز عطرم زدم ورفتم بیرون از اتاق همه داخل سالن نشسته بودند
ودر حال گپ زدن بودند چشمم به ایسان وارمین نیافتاد.
شهاب:سورنا برو ببین اینا نزن همو بکشن.
کی؟؟؟حسام:این ایسان وارمین .شهاب میگه ارمین عصبی رفت داخل باشگاه بعدش هم ایسان رفت .نیم ساعتیه
خبریشون نیست.
خب اونا نامزدن.همه با چشمای گرد نگام کردند خودم هم یک لحظه از این همه بی تفاوتی بی زار شدم یعنی سورنا
میخوایی ساده از ایسان دست بکشی؟؟؟
باشه نزنید االن میرم ببینم چه خبره.وسریع رفتم سمت باشگاه سرم رو به چهار چوب تکیه زدم ..بی وفا خب من رو هم همینجوری همراهی
میکردی.
نگاشون کن هیچ کاری از دستم ساخته نیست.

482

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

خدایا چیکار کنم؟؟؟دستم رو توی هم گره زدم وبا حسرت نگاهشون کردم یکدفعه ایسان متوجه شد
سریع عادی ایستادم..
همراه ارمین رفتیم سمت سالن نمیدونم چرا ایسان نیومد نشستیم روی کاناپه ها کمی که گذشت ایسان
اومد لپ هاش گل انداخته بود .همگی رفتیم برای شام.
هانیه یواشکی گفت:سورنا میشه دیگه این عطر رو نزنی؟؟؟؟
عه تو چته امروز؟؟؟هیچی بابا بدم میاد از بوش.حسام:چیه شما دوتا پچ پچ میکنید؟؟
چیزی نیست.انیسه استیک ومرغ ها رو وانواع غذا هایی که حدود ده نوع میشد رو واسه هر نفر کشید هانیه اومد بخوره
که باز معده اش بهم ریخت.
ارمین:چی شده خواهرم سورنا؟؟؟
نمیدونم فکر کنم مسمومیت غذایی گرفته باشه .شهاب یه چکش میکنه اخر سر.شهاب:خانوم چکش میکنه.
زن شهاب ایران:بله اقا سورنا.
هانیه اومد ومشغول غذا خوردن شدیم .بعد از اون دختر ها کمک انیسه ظروف رو به اشپزخونه بردند
ودختر ها یک گوشه وما پسر ها هم یک گوشه نشستیم دختر ها توی ضلع جنوبی نشینمن نشستند وما
توی ضلع شمالی.
-----ایسان:
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هانیه امروز رنگش خیلی پریده بود همگی نشستیم یک گوشه وپسر ها هم یک گوشه هانیه وحنانه غرق
صحبت شده بودند هر از گاهی یک کلمه ازشون میفهمیدم یکدفعه یک کلمه خیلی توجهم رو توی بحث
هانیه وحنانه جلب کرد:
حنانه:هانیه جون تا حاال با داداش سورنا بودی؟؟؟
اره.قیافت شبیه زن حامله اس.چی غیر ممکنه.وتوی هم رفت وای خدایا نکنه هانیه از سورنا حامله باشه؟؟؟؟خدایا نکن این کارو با من یکدفعه حسام داد
زد:
چی چی میگویین خانوما..حنانه:ایران که میخواد معاینه ات کنه میفهمی.
هانیه:نگو حنانه جان ما که هنوز ازدواج نکردیم.
خیلی ساده حس کردم قلبم از توی س-ی-ن-ه ام زد بیرون..
حسام:هوووییی خانوما وخ سین بیین این ور ور دلی ما.
هلینا:رنگت پریده ایسانم خوبی؟؟؟
خوبم بریم..هلینا:فردا سر فرصت باید باهم صحبت کنیم.
وای نکنه هلینا فهمیده عه چیو بفهمه ایسان؟؟؟با خودت در گیری داری؟؟؟بیخیال
باشه حرف بزنیم.همگی رفتیم سمت شومینه نشستیم دست سورنا ویلون وگیتار بود نشست حسام گفت:
-به به امشب که میخوایی واسمون بزنی وبخ-و-نی؟؟؟
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نه بابا چه خوندنی؟؟؟رهام میخونه .من حوصله این کارا رو ندارم.رهام:دروغ داداش؟؟؟
دروغه چی؟؟؟تو که صدات خوبه؟؟؟قبال واسه سوفیا خوب چه چه میزدی؟؟؟اخماش بد رفت توی هم مگه این سوفیا چی بوده که هنوز این سورنا دوسش داره؟؟؟وای خدا از
کنجکاوی دارم میمیرم.
رهام جان اون قبال بود تا االن خیلی چیزا فرق کرده.حسام:مثال میخی بیگوی االن عاشق نیسی؟؟؟توله سگ واسه ما سیا کاری؟؟؟؟
وای نه االن عاشق کیه سورنا؟؟؟نکنه جدی جدی عاشق هانیه شده؟این که با همه بازی میکرد .لعنت بهت
سورنا.
ارمین هم قیافه اش کمی توی هم رفت.
سورنا جدی گفت:
چه عشقی؟؟؟هانیه دلخور نگاهش کرد.
البته فعال هانیه دوست دخترمه به مرحله عشق نرسیده.هانیه ایستاد وگفت:
من برم بخوابمسورنا قهقه ایی زد وگفت:
کجا عزیز؟؟با بغض گفت:بخوابم.
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پسرا میخندیدند دخترا هم همینجور اما من از این قربون صدقه رفتن ها حالم در حال بهم خوردن بود.
میخوایی با هم بریم؟؟؟چه پررو باهم برن؟؟؟
حسام:اهمممم اینجا دخدر کرفه نیشسس دادا .زشتس چشا این حنانه ما وامیشد چشا این هلینا خانوم هم
وا میشد.
یکدفعه یه تای ابروم پرید باال بین اینهمه حسام گیر داد به هلینا؟؟؟نکنه خبرائیه؟؟؟وای هلینا رو نگاه چه
سرش رو زیر انداخته .حسام هم نیشش تا بنا گوش بازه سورنا ایستاد ودست هانیه رو گرفت وگفت:
تو نگرانه هلینا خانوم نباش.حسام:چه نگرانی؟؟؟
وابرو پروند باال عه همتون برید بمیرید بد جور از سورنا حرسم گرفته بود اصال بره به درک بره دیگه نیاد
.با هانیه رفت باال .همه رفتند مگه قرار نبود ساز بزنن؟؟؟با بغض به چوپ های توی شومینه خیره شدم
ارمین اومدسمتم نشست دستش رو برد سمت موهام
عشقم .چرا اونجوری به شومینه چشم دوختی؟؟؟نتونستم جلو اشکم رو بگیرم وریخت.
ایسانم چیشده؟؟؟سریع رفتم توی ا-غ-و-شش وشروع به هق هق زدم .من چه مرگم شده؟؟؟نکنه جدی جدی عاشق سورنا
شدم؟؟؟نکنه هانیه حامله باشه.
دلم واسه مامانم تنگه ارمین.اینجور خودم رو تبرعه کردم .دستش رو اوردم باال وموهام رو شروع به نوازش کرد
بمیرم خانومم زندگیم گریه نکن.-نمیتونم.
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نکن دلم اتیش میگیره بخدا..-ارمین.

وهق هق امونم رو برید سر شونه های پیراهن ارمین خیسه خیس شده بود اشک های ارمین ریخت روی
سر شونه ام وخیسی اش رو حس کردم از زیر بافتی که پوشیده بودم .ازش جدا شدم وای جدا داره گریه
میکنه.
ارمین.دستش رو اورد باال واشکمو پاک کرد.
عشقم چرا واسه اینکه حست رو توضیح بدی دروغ میگی؟؟؟چه دروغی؟؟؟از دست سورنا دلخوری؟؟؟وای خدایا ارمین از کجا فهمید؟؟؟
نه بابا گفتم که دلم واسه مامانم تنگ شده.بازم دروغ فدات شم؟؟؟خدا نکنه.سورنا رو خیلی دوست داری؟؟؟نه .چرا چرت وپرت میگی ارمین؟؟؟من تو دنیا فقط عاشق یک نفرم اونم تویی زندگیم.ایشاهلل.واسه اینکه بیشتر گیر نده خمیازه کشیدم وگفتم:
من خوابم میاد.ایستاد وباهم سمت اتاق خواب رفتیم خودم رو پرت کردم روی ت-خ-ت.
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ارمین اونطرف ت-خ-ت نشست صورتم جهت مخالف ارمین بود واسه همین نمیتونستم ببینمش.
حس کردم اون هم اومد زیر رو ت-خ-تی از این همه نزدیکی حالم بد میشه.
اهسته اهسته پایین اومد.
نه ارمین.دستش روی بلوزم ثابت موند وخیره با بغض بهم چشم دوخت .بدونه هیچ حرفی دستش رو کنار کشید.
منظورم اینه حاال نهایسان بسه.واسه عروسی.مگه تو دختری که واسه عروسی؟؟؟با این حرفش بد دلم شکست تموم غم دنیا توی دلم نشست سریع گفت:
غلط کردم ایسانم بخدا منظوری نداشتمنشستم واشکم ریخت دست اورد اشکم رو پاک کنه با نفرت پسش زدم
حقم داری من که دختر نیستم.ایسان ایسان بخدا منظور بدی نداشتم.حرفش رو زده حاال میگه منظوری نداشتم
ایسان غلط کردم خوبه؟؟؟از روی ت-خ-ت اومدم پایین ورفتم از اتاق بیرون لعنت بهت سورنا لعنت بهت گند زدی به ابرو به
زندگیم به همه چیزم..
با اشک های بیصدا از پله ها اومدم پایین رفتم کنار شومینه نشستم .به اتیش توی شومینه چشم دوختم
.کمی گذشت رفتم سراغ ویسکی هایی که روی میز کنار شومینه بود تمامی لحظاتم واسم تداعی شد.
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یکبار بیشتر مشروب نخورده بودم اون هم فقط واسه چشیدن مزه ی مشروب که حالم بد شد ویک قلوپ
بیشتر نخورده بودم
لیوان رو تا ته پر کردم بهش چشم دوختم وال جرعه دماغم رو گرفتم وسر کشیدم .طعم تلخی داشت تمام
دهنم تلخ شد .بعدی رو ریختم وسر کشیدم .کمی حس کردم گرم شدم.
بعدی وبعدی.
پنجمین لیوان رو هم خوردم چشمام کمی تار میدید.
حالم خیلی خراب بود یکدفعه یک نفر لیوان رو از دستم کشید ایستادم وبدونه اینکه نگاهش کنم دادزدم:
عوضی لیوانمو بده.لیوان رو گذاشت لبه میز وگفت:
هیچ معلوم هست چه غلطی میکنی ایسان؟؟؟؟چقدر صداش قشنگه با مستی گفتم:
چه صدایی به بهایسان چرا چرت میگی؟؟؟خیلی خوردی؟؟سرم رو اوردم باال وبه صدای اشنا چشم دوختم.
به به سورنا
با مستی زدم رو شونه اش
به به سورنا خان.ایسان.چیه؟؟؟باز جواب پس بدم؟؟-چرا این موقع شب اومدی تا خر خره ات خوردی؟؟؟
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با مستی قهقه زدم وگفتم:
به تو چه وزدم سر شونه اش.یکی محکم زد توی گوشم.
باز قهقه زدم:
-چه دستت سنگینه .خخخخخخ

چشماش از عصبانیت سرخ شده بود رفتم نزدیک نزدیکش وتوی چشمای خوشرنگش چشم دوختم
چشماش حالت عجیبی داشت .دستم رو بردم باال واروم از پیشونیش تا ل-ب هاش کشید وروی ل-ب
هاش متوقف شد دستم اروم گفت:
داری چکار میکنی ایسان؟؟؟------سورنا:
وقتی همراه هانیه رفتم باال در رو که بستم هانیه گفت:
میشه تنهام بگذاری؟؟؟نع.سورنا میخوام تنها باشم کمی اعصابم بهم ریخته.شونه باال انداختم
باشه هرجور میدونی.اومد از اتاق بیرون ورفتم سمت باشگاه بیلیارد مشروب ریختم خواستم بخورم که پشیمون شدم رفتم روی
میز نشستم وتوپ ها رو به هم زدم همینجا بود که ارمین وایسان با هم بودند ساعت رو نگاه کردم  48بود
.کمی به گذشته فکر کردم
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به اون روزی که از ایسان دختر بودنش رو گرفتم به اون روزی که با بچه ایی پوچ بود وبارداری پوچ بود
توی شکمش درد ودل میکرد ای کاش هیچ وقت نمیگذاشتم ایسان بره از پیشم.
ای کاش هیچ وقت این بازی رو مبارزه با اسفندیار رو انتخاب نمیکردم چندین ساله هرچی میدوم به در
بسته میخورم
ایستادم ورفتم بیرون خواستم از پله ها برم باال که سایه یک نفر توجهم رو جلب کرد همه که رفته بودند
به اتاق هاشون پس کی میتونه باشه؟؟؟نزدیک رفتم وموهای خوشرنگ ایسان که دورش ریخته بود نشون
داد که خودشه پشت سرش ایستادم وای داره چه غلطی میکنه؟؟؟نگاه کن شیشه ویسکی رو ویسکی هاش
رو نیمه اشو خورده وای ایسان وای اخرش من رو قاتل خودت میکنی .با خشم ازش لیوان رو گرفتم با
مستی باهام روبرو شدهرچیزی میگفتم به تمسخر گرفته بود بد روی مخم رفته بود وای خدایا یه صبری
به من بده .اومد نزدیکم وای خدایا این دختر قصدش از این کارا چیه؟؟؟یک سانت بدنش باهام فاصله
داشت
دستش رو اورد باال واز پیشونیم تا روی ل-ب هام کشید وای خدای من داره این دختر روح وروانمو
داغون میکنه.
ایسان داری چکار میکنی؟؟؟در عرض صدمی از ثانیه دستش رو برداشت وروی نوک انگشت های پاهاش ایستاد ودوطرف صورتم رو
کشید پایین ولــــــــ.......... .
ای خدا من دارم چکار میکنم؟؟؟کمی گذشت مبهوت بودم ولی چشمم رو بستم وهمراهیش کردم کمی که
گذشت با خودم گفتم این دختر مسته توی حالت عادی باهام حرف نمیزنه درستش نیست سریع بازوهاش
رو گرفتم واز خودم جداش کردم .و-س-و-س-ه شدم که باز بب-....و-...سمش ولی نمیشه ایسان چرا
داری با خودم وخودت اینجور میکنی؟؟؟چرا داری این جدایی رو سخت میکنی عشقم؟؟؟اشکش چکید
پاک کردم اشکش رو با انگشتم وموهاش رو توی دستم گرفتم.
چرا اینجور میکنی ایسان؟؟؟تو نامزد دارییکدفعه عصبی شد وبه سمتم هجوم اورد وشروع کرد با مشت زدن.
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لعنت بهت سورنا .خدا از رو زمین محوت کنه .منو نابودم کردی لعنت بهتخیلی جیغ میزد واسه اینکه کسی بیدار نشه دستم رو روی دهنش گذاشتم همونجور جیغ میزد وپنجه
میکشید تنها اب سرده که کمی از مستیش رو کم میکنه کشیدمش سمت ح-م-ام وای خدا چقدر تکون
میخوره در ح-م-ا-م رو بستم با ترس وبعدش هم با یک حالتی که تاحاال ندیده بودم توی چشمام چشم
دوخت باخودم کشوندمش زیر دوش واب سرد رو باز کردم.
خدا لعنتت کنه خیسم کردی کمی اروم شده بود
ببین خیلی مستی ایسان دستم رو از جلو دهنت کنار میبرم جیغ زدی همینجا نابودت میکنم.دستم رو اروم کنار بردم جیغی نزد اروم دستام دوطرف بدنم ول شد یعنی از مستیش کم شده نگاهش
کردم کمی شرمگین بود وسرش رو زیر انداخته بود خواستم بخندم دیدم جایز نیست لبخندم رو خوردم
من میرم بیرون کمی زیر دوش بمون تا مستی از سرت بپرهسرش رو تکون داد رفتم بیرون لباس هام خیسه خیس بود بدونه اینکه کسی بفهمه رفتم داخل اتاقم
ورفتم سمت ح-م-ا-م
وقتی زیر دوش رفتم تونستم کمی فکرم رو ازاد کنم چرا ایسان مست کرده بود؟؟چرا من رو ب...ید
اصال؟؟دیوانه شده بود این دختر ..با یاد اوریش لبخند پررنگی زدم لعنتی نشد حس کنم چونکه خیلی غیر
منتظره بود انتظار هر کاری رو داشتم به جز بو...ـه رفتم از ح-م-ا-م بیرون ولباس هام رو پوشیدم رفتم
وکنار هانیه خوابیدم.
هانیه کمی غلط زد وگفت:
اومدی؟؟؟اوهوم.ح-م-ام رفتی؟؟؟-اوهوم
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کشیدمش سمت خودم چکار کنم اینجور ا-غ-و-ش گرفتن های بدون عشق واسم سرگرمی شده لبخندی
زد واروم چشماش رو بست صبح که شده بود غلطی زدم ونبود هانیه رو حس کردم چشم باز کردم دیدم
که روبروی اینه نشسته ودر حال شونه زدن به موهاشه من رو که دید گفت:
صبح بخیر خوابالو خان.صبح تو هم بخیرکش وقوسی به بدنم دادم واومد از ت-خ-ت پایین رفتم سمت سرویس ومسواک زدم واومدم بیرون
هانیه نبود حوله رو دور گردنم انداختم ورفتم پایین زیپ تیشرت گرمکنم رو بستم واولین نفر که چشمم
بهش خورد ایسان بود با شرم سرش رو زیر انداخت حتی یک نگاه ساده هم نکرد .تو این همه وقت که ما
زن وشوهر بودیم تاحاال تو پیش قدم نشده بودی عشقم بعدشم ما زن وشوهریم خالف که نکردیم.
سالم ایسان خانوم صبح بخیر- .
جواب سالم واجبه هاسالموسریع از پیشم رفت.
---------ایسان:
وقتی که زیر دوش رفتم تازه به خودم اومدم گرمای تن سورنا بدجور اتیشم زده بود .صدای قلبش ارامش
خاصی داشت .چقدر دوست داشتنی بود ازم جدا شد ورفت ولی من االن میتونم ومیدونم که بو...ـدن سورنا
چه مزه ی شیرینی داره.
وای خدایا چه کار احمقانه ایی کردم توی اتاقی که ارمین هست نمیتونم برم باید برم اتاق هلینا .اهسته از
پله ها باال رفتم ورفتم سمت در اتاق هلینا دو تقه زدم ورفتم داخل.
-خوابی؟؟؟
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چه مرگته نصفه شبی؟؟؟هلینانشست روی ت-خ-ت وگفت:
خاک تو سرت چرا خیسی؟؟؟شد دیگه.چرا هپروت میزنی؟؟؟مشروب خوردمچه غلطی کردی؟؟؟ویسکی خوردم.خب چرا خیسی؟؟؟سورنا بردم زیر دوش اب سرد مستی از سرم بپرهچی؟؟؟بذار ببینم از کی تاحاال شده سورنا؟؟؟عه لوس نشو.نکنه خبرائیه؟؟؟چه خبری بی جنبه؟؟لباس میدی؟؟؟به یک شرطچه شرطی؟؟؟تمام جریان رو تعریف کنی-باشه لباس بده سردمه
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ایستاد واز توی کمد واسم یک دست لباس اورد چونکه من وهلینا سایزهامون یکیه به راحتی لباس هاش
اندازه ام شد.
خب بگو؟؟؟نشستم لبه ت-خ-ت وگفتم:
هلینا؟؟منو جون به سر نکن چکار کردی؟؟منتو چی؟؟؟من سورنا رو ب....یدمش.چی؟؟؟چیکار کردی دقیقا؟؟؟بو.....مش.اون چیکار کرد؟؟؟پسم زد.حقم داره استاد بیچاره خودش دوست دختر داره تو هم نامزد داری.وای هلینا تو از هیچ چیزی خبر نداری حتی نمیدونی توی اون یک ماه ونیم من خونه ی سورنا بودم وزنشم
.حقم داری االن اینجوری قضاوت کنی.
اخه هلینا اینجور که تو فکر میکنی نیست.پس چیه؟؟؟چیزی هست که باشه ومن ندونم؟؟؟اره هست.-چی؟؟؟
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خب بگم دعوام نمیکنی؟؟؟مگه من مامانتم؟؟؟خب اخه.بستگی دارهخب بگو دعوا میکنی یا نه؟؟؟قهر که نمیکنی؟؟؟باشهقول-قول.

راستش من وسورنا .وتمامی جریان رو تعریف کردم هر لحظه چشمای هلینا گرد وگردتر میشد.یعنی االن میگی که استاد همین سورنا خان شوهرته؟؟؟اوهوم.دادزد:چی؟؟؟
هیسسسس .حاال همه با خبر میشن البته بیشتریا میدونن فقط هانیه اس نمیدونهخیلی بیشعوری ایسان.چرا؟؟؟چرا این خبر خوب رو بهم زودتر ندادی؟؟؟اینکه سورنا بهم ت......وز کرده خبر خوبیه به نظرت؟؟؟دیونه ایی هاپس چی؟؟ادم باید تو ت........ز هم شانس داشته باشه.-وای چرا چرت وپرت میگی؟؟؟
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مگه دروغ میگم؟؟اون هانیه فیس فیسو اصال بهش نمیاد تو بهش بیشتر میایی وای بچه های شمادوتا چیبشن.
با اوردن این کلمه قندم وفشارم هردو رفت زیر صفر
وای خدا نگاه کن رنگ ش رو چه سرخ وسفیدم میشه ولی خداییش ارمین حقشهچی میگی؟؟؟من ارمین رو دوست دارم باهاش ازدواج میکنم.چرا چرت میگی ایسان؟؟؟تو زن سورنایی میفهمی؟؟؟زن رسمیش بعدشم دیونه ایی پسر به این خوبیرو بیخیال شی بچسبی به این ارمین که هرچی التماسش میکنی کار رو تموم کنه نمیکنه.
ترو خدا هلینا اینجور نگو ارمین عشقه منه دوسش دارمتو غلط کردی بذار ببینم بگم بچه های تو وارمین اینقدر سرخ وسفید نمیشی بعدشم از دیشب تاحاال کهبین ما خانوما فهمیدیم شاید هانیه حامله باشه تو بدجور بهم ریختی حاال میخوایی واسم قپی بیایی که سورنا
رو دوست نداریش.
سورنا یه حسه زود گذره میدونم ولی ارمین رو االن تا جایی که من فکر میکنم باهاش خاطره دارم.ایسان خیلی خری مگه ادم با خاطره اش زندگی میکنه؟؟؟من وسورنا هیچ وقت با هم ما نمیشم اون گالدیاتوره .من با اون ابم توی یه جوب نمیره.سورنا چی؟؟؟من میگم دوست داره.چرت نگو سورنا نمیتونه با این اخالق گندش هیچ کس رو دوست داشته باشه.خداییش اخالقش اونقدرا هم گند نیست توی کالس تو که اخراج شدی اینقدر جو کالسشصمیمیه..اینقدر مهربونه اولش خیلی خشک اومد ولی االن همه جوره هوامون رو داره.
چی سورنا؟؟؟اوهوم بعدشم ببین چقدر خوش اخالقه.-من همه چیز میبینم جز خوش اخالقی
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میدونی چرا؟؟؟-بگو؟؟؟

چون تو سعی داری چشمات رو کور کنی چون میخوایی این عشق رو پس بزنی وازش دوری کنی اون همفقط به خاطر کینه ایی که ازش گرفتی وقسمی که خوردی تا اخر عمر نبخشیش .چونکه تو اونقدر از
خودت دور شدی که نمیخوایی جز ارمین به کس دیگه فکر کنی این افکارت غلطه ایسان نمیگم ارمین
بده اتفاقا خیلی هم خوبه پسر متینیه ولی سورنا یه چیزیه که گیر هر کسی نمیاد میفهمی که؟؟؟
دیونه بیخیال اصال دلم نمیخواد بهش فکر کنم بعدشم من ماه دیگه عروسیمه ها .دوهفته دیگه هم دادگاهطالقه.
چی طالق؟؟اره پس بیخیال شو من وارمین میتونیم با هم خانواده خوبی بسازیم.پس سورنا چی؟؟؟نمیدونم ولی توی زندگیم جایی ندارهمطمئنی؟؟؟بیخیال .بهش فکر نکن وبا این افکار بیهوده ذهن من رو هم درگیر نکن خودت میدونی من دختری بودمکه همه چیز داشتم حاال هم که ح-و-س کردم سورنا رو ب....سم این بود که طعمش رو بچشم .همین واال
هیچ حسی نیست
ایشاهلل که همینجور باشه ولی امیدوارم دیر پشیمون نشی که دیگه راهی واسه برگشت نباشه.برو بابا واسه من غصه نخور برو غصه خودت رو بخور که دل یه نفر بدجور پیشت گیر کرده.اون یک نفر غلط میکنه.باشه همینجوره که تو میگی.-بگیر بخواب دیگه اینقدر هم سخنرانی نکن.
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-برو کنار تا بتونم بخوابم

کمی کنار رفت ومن به راحتی خزیدم زیر پتو صبح با تکون دادنی شدید بیدار شدم
عه چه مرگته بذار بخوابم.چقدر سرم درد میکرد.
پاشو دیگه دختره لوس.نمیخوام هلی .بذار بخوابم سرم درد میکنه.یکدفعه افتادم روی زمین
ایشاهلل به زمین گرم بخوری .حلواتو بخورم .سگ بشی.مردشورت بشم ایسان اینقدر سر صبحی صدا میکنی؟؟؟بریم پایین همه منتظرنگمشو نکبت.وسالنه سالنه رفتم سمت سرویس وبعد از مسواک زدن اومدم بیرون موهام رو شونه زدم وباال بستم کاله
بافتی گذاشتم روی سرم وکمی رژ زدم وهمراه هلینا رفتیم پایین
ایران:ایسان کمک انیسه اون مربا رو بیار
رفتم ومربا رو از دست انیسه گرفتم وراه افتادم سمت میز ناهار خوری وگذاشتمش روی میز .وقتی
خواستم عقب گرد کنم چشمم افتاد به جماالت اقا سورنا سریع سرم رو پایین انداختم وسعی کردم
نگاهش نکنم
سالم ایسان خانوم صبح بخیر- .
جواب سالم واجبه هاسالموسریع از پیش رفتم.
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وای خدا هرچی یاد دیشب می افتم خجالت وجودم رو میگیره خودم رو داخل اشپزخونه سر گرم کردم
ولی بعد به ناچار رفتم سر میز عه مردشورتون رو نبرن درست روبروی سورنا یک جای خالی بود نشستم
انیسه واسم قهوه ریخت وقتی خواستم قهوه امو بنوشم سرم رو باال اوردم همه مشغول بودند .کمی از قهوه
رو نوشیدم وهنوز پایین نرفته بود که لبخند نرم سورنا رو دیدم قهوه پرید توی گلوم به سرعت فنجون رو
روی میز گذاشتم وهانیه وهلینا شروع کردند به زدن توی کمرم.
ارمین:خوبی عشقم؟؟؟هانیه کمی اب بهش بده.
از سرفه شدید اشک از چشمام جاری شد کمی گذشت خوب شدم سورنا توی چشماش خنده غم
واظطراب خاصی بود وقتی گلوم رو صاف کردم گفت:
خوبی ایسان؟؟؟؟چرا مراقب نیسی؟؟؟خودم رو عادی نشون دادم وسعی کردم که صدام نلرزه وگفتم:
خوبم.وبه همین جواب کوتاه اکتفا کردم دولقمه کره وعسل خوردم واز سر میز کنار رفتم نشستم توی سالن
نشینمن وکم کم همه اومدند.
سورنا:چه شانسی دارید شماها که از دیروز تاحاال همش برف میاد نمیشه که بریم لب دریا.
حسام:حیف شد ولی بازم بعدی عید می یم.
سورنا:قدمتون روی چشم.
ارمین:تا اون موقع من وایسان هم ازدواج کردیم.
سعی کردم لبخند مصنوعی بزنم وگفتم:
درسته عزیزم.جو خیلی سنگین شده بود
همه توی فکر خودشون بودند واز همه درگیر تر سورنا بود که به یک نقطه خیره شده بود
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ایران گفت:
هانیه هنوز خوب نشدی؟؟؟-نه

رنگت خیلی پریده .بیا بریم اتاقم فشارت رو بگیرم.باشه بریم.---------هانیه:
چند روزی بود بی حوصله بودم وهمش حالت تهوع داشتم ولی نمیدونم توی این مسافرت چرا اینقدر حالم
بد شده بود .همراه ایران از پله ها باال رفتیم دخترا هم یکی وتاشون که یکیشون هما بود وعروسیش بود
وحنانه خواهرش همراه ایسان اومدند ودم در منتظر موندند
خب بشیننشستم وفشارم رو گرفت
طبیعیه .چیزی خوردی که مسموم بشی؟؟؟نه.رابطه چی؟؟؟از خجالت فشارم رفت باال.
داشتم.عادت چی؟؟؟شدی؟؟عقب نیافتادی؟؟سه روزه.-تست بده
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بارداری؟؟؟لبخندی زد:اوهوم.

رفتم وتست رو دادم دو تا خط نشون داد یعنی حامله ام؟؟؟از سورنا؟؟؟وای خدای من حرف حنانه درست
شد حاال چه غلطی بکنم؟؟؟وای بابا منو میکشه .باید سورنا بدونه ویه کاری کنه باید باهام ازدواج کنه.
چی شد هانیه؟؟رفتم بیرون
مثبته؟؟؟تست رو بهش دادم.
وای تبریک میگم داری مادر میشی.حاال چکار کنم؟؟؟چیو چکار کنی؟؟سورنا دوستته باهم ازدواج میکنید وبه خوبی وخوشی بزرگش میکنیدکمی خجالت کشیدم وسرم رو پایین انداختم در رو ایران باز کرد..
----------ایسان:
پشت در منتظر بودم همون موقع هلینا هم اومد.
هما:ابجی ایسان اگه حامله باشه چی؟؟؟
چیو وچی؟؟؟خب میتونن باهم ازدواج کننحنانه:یعنی تو داداش سورنا رو دوسش نداری؟؟؟
وای حنانه.همون موقع در باز شد از ترس واسترس دستای هلینا رو گرفتم هلینا در گوشم گفت:
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-خودت خواستی.

اخمی کردم وبا بغض چشم دوختم به لب های هانیه.
ایسانبه سختی گلوم رو ولب هام که خشک شده بود رو به حرکت دادم
چی شده؟؟؟یکدفعه اومد سمتم وبا ذوق گفت:
باورت میشه بچه سورنا توی شکممه.همون موقع بود که حس کردم همون یه ذره بندی هم که بین من وسورنا بود بریده شد بغض توی گلوم
چمبره زده بود وداشت کار خودش رو میکرد قلبم به شدت تیر میکشید هر کاری کردم نشد ونتونستم
اشکم رو کنترل کنم به سختی گفتم:
جدی میگی؟؟؟دماغش رو کشید باال وازم جداشد واشکش رو پاک کرد
اره عزیزم داری خاله وزن دایی میشی .وباز ا-غ-و-شم کردهلینا هم چشماش پر از اشک شده بود
تبریک میگم هانیهواشکام شروع به ریختن کرد یکدفعه صدای گالدیتاورم من رو از این جهان جدا کرد.
اونجا خبرییه؟؟؟حسام:چه ماچ تو ماچه چه خبرس؟؟؟
از هانیه جدا شدم چه بد یعنی االن به سورنا میگه من حامله واونا هم امشب واسه این موضو پارتی میگیرن
ومنم مجبورم شرکت کنم؟؟؟چقدر بد هنوز پشتم به همه بود وچیزی رو نمیدیدم دلم نمیخواست چشمای
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اشکیم رو گالدیاتور ببینه .دلم میخواست منم میتونستم مثله گالدیاتور قوی بودم .ولی پاگرد کردم هانیه
به سمت پسرا رفت وهمه با دهن باز نگاه کردند
حسام:چرا شوما دوتا دارید گریه میکنید؟؟؟
ارمین چهره اش پر از نگرانی بود:
ابجی اینجا چه خبره؟؟؟چرا ایسان وتو گریه میکنید؟؟؟هانیه:
سورنا من من .من ازت حامله ام .بچه ات تو شکممههمه با دهنی باز نگاه میکردند لبخند روی لب های حسام خشک شد سورنا بهت زده فقط نگاه میکرد
خیلی جدی .نگاه عمیق وپر از حرفی توی چشمای من کرد تحمل جو واسم سخت بود .سرم رو پایین
انداختم وگفتم:
من به افتخار این کوچولو برم شیرینی بپزم.البته این جمله رو با هزار بغض گفتم زیر اوار این بال له شدم تازه وقتی فهمیدم این دل بی صاحابم مال من
نیست وواسه سورنا میزنه وقتی عشقشو انکار کردم همه چیز بهم ریخت شاید هم من همینو میخواستم
شاید هم نمیدونم .حتی جرات نکردم سرم رو باال کنم شوهر من گالدیاتورم دختر خاله ام رو حامله کرده
چی بهتر از این؟؟؟هههه چه زندگی خوبی.
اشکم چکید وسعی کردم تمام عطر گالدیاتور م رو توی مشامم پر کنم از کنارش رد شدم وبرای اخرین
بار دستم به دستای سردش خورد شاید هم این اخرین بار واسه من بود.
هانیه:ابجی ایسان از همون باقلوا های معروفت ح-و-س کردم..
ایستادم ولی بر نگشتم صدای خش دارم رو از توی دلم صاف کردم وگفتم:
حتما یه ابجی که بیشتر ندارم.وسریع از پله ها رفتم پایین .ارد ها رو اوردم وبا اشک وغمم مواد رو اماده کردم وگذاشتم داخل فر توی
این نیم ساعت هیچ کس خدا رو شکر نیومد توی حس خودم بودم پیشبند رو در اوردم واز در خروجی که
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رو به بیرون بود وتوی اشپزخونه بود رفتم بیرون امروز انیسه رفته بود مرخصی تلفنم همون موقع زنگ
خورد مامانم بود وصل کردم
الو ایسان خوبی مامان؟؟؟چرا چیزی نمیگی ایسانم خوبی؟؟؟بغضم ترکید وبا هق هق گفتم:
نه خوب نیستم..چرا دخترم چیشده که داری گریه میکنی مادر فدات بشه.مامان.جونم عزیزم .جونم خوشگل من عروسک مامان مامان قربونی اون چشمای نازت بشه.دلم ب-غ-لت رو میخواد.وهمون موقع بود که فرود اومدم روی زمین وروی برف های سرد زمستونی .فقط بلند هق هق میزدم
وواسه خودم حرف میزدم بدونه اینکه به حرفای مامانم گوش کنم وبعدش هم قطع کردم اشکام روی
برف ها میریخت یکدفعه دستی روی شونه ام اومد.
---------سورنا:
ارمین:سورنا بیا بریم باال ببینیم چه خبره اینا یک ساعته رفتن معاینه کنن؟؟؟
همگی از پله ها رفتیم باال یکدفعه هانیه وایسان رو توی ا-غ-و-ش هم دیدیم که در حال گریه بودند دلم
گواهی بد داد.
ووقتی که خبر حاملگی هانیه رو شنیدم دیگه وجودم توی این دنیا بی معنی شد حس کردم همه چیز از
حرکت ایستاد وفقط اون چشمای غمزده وگریون ایسان توی ذهنم حک شد وقتی از کنارم رد شد دستش
به دستم خورد .ومن رو باز از این جاذبه جدا کرد هانیه خوشحالی میکرد ولی غمی که توی صدای ایسان
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بود اتیشم میزد واین بود اشتباه بزرگ من .این بود که من رو یک گناهکار اعالم میکرد یک گالدیاتور
سنگدل که از عشقش بدون هیچ صبری گذشت ارمین داد زد:
چی میگی هانیه؟؟؟از کی تاحاال از این غلطا یاد گرفتی بکنی؟؟؟؟هانیه:به تو چه
ارمین دستش رو برد باال وبا شدت فرود اورد روی صورت هانیه کمی از سنگینی دلم کنار رفت ولی این
غم از بین نمیره
یک ربعی ارمین فقط داد زد بعدش هم دست هانیه رو گرفت وبرد داخل اتاق.
حسام:بد کردی دادا ایسانو نابود کردی.
ایران:اینجا چه خبره؟؟؟
هما:بیایین برین من توضیح میدم
ومن فقط به رفتن ها نگاه کردم من وشهاب وحسام ورهام تنها شدیم
رهام:خیلی عوضی شدی سورنا دیگه شرمم میشه بهت بگم داداش .دل اون دختر رو شکوندی وحاال ..حاال
اون دختر بیچاره رفته واسه این دوست دخترت دختر خاله اش باقلوا که ح-و-س کرده درست کنه
میفهمی؟؟؟؟ .این دختر رو تو کشتیش سورنا .ای کاش اون نگاه امیخته به عشقش رو چشمت میدید ..ای
کاش ای کاش باهمسرت این کار رو نمیکردی.
ورفت از پله ها پایین.
شهاب:سورنا جان من چیزی نمیگم چونکه هممون خطا کاریم تنهات میگذرام به خودت بیا پسر داری
خودت وبقیه رو نابود میکنی..
وسریع رفت.
حسام:دادا حاال دیگه دلد حال اومد؟؟؟بیشین دیگه سری جات دیگه واس همیشه ایسان رو از دس دادی
.حدی اقلش نذار اون هانیه هم مثی ایسان پر پر بشد
-حسام بخدا نمیخواستم..
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واسه من توضیح نده سورنا .توضیح نده وجلو روم نباش کا یه مشت میخوابونم تو پوزت .رفیق مفیقمدیگه حالیم نیس.
سریع رفتم پایین من باید به ایسان تو ضیح بدم رفتم سمت اشپزخونه در خروجی باز بود سریع پریدم
بیرون ایسان خیلی بد گریه میکرد ومیگفت:
مامان بخدا اگه میدونستم حامله کرده اون رو حتی بهش دل نمیبستم چه ساده عشقم ارمین رو از دستشدادم چه ساده جای ارمین اون رو گذاشتم یه تار موی ارمین می ارزه به صدتا مثله اون
وبعدش گوشی رو اونطرف تر پرت کرد وشروع به گریه کرد رفتم نزدیک ودستم رو روی شونه اش
گذاشتم ایستاد وبا نفرت دستم رو پس زد.
ایسان نکن.چه ساده همه رو حامله میکنی.ایسان بخدا.سیس .فقط نذار اون مثله من بدبخت بشه باهاش ازدواج کن وخوشبختش کن دادگاه طالق رو جلومیندازمش .واسه ده روز دیگه
ایسـ.هنوز حرفم تموم نشده .از این به بعد فقط هانیه میشه دلیل خوشبختیت میفهمی .دیگه توی دنیای من همنیا .نمیخوام توی دنیای کثیفت باشم میفهمی؟؟؟
با گریه از پیشم رفت این غم انگیزترین حالت ایستادنه .این غم انگیز ترین روزیه که توی شمال ورامسر
میگذرونم.
این بدترین شروع عشقه تا اومدم حس کنم ایسان عاشقمه از دستم رفت واین بیشتر من رو سوزوند که
ایسان اعتراف کرد عشق من بیش از ارمین شده واسش واین نگاه یخ زدش گواهی بد میده خبری که
انتظارش رو نداشتم رو میده.
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ای کاش هیچ وقت پام توی خونه اسفندیار باز نمیشد سریع به خودم اومدم وقبل از اینکه ایسان بره داخل
دستش رو کشیدم.
پرت شد سمتم کمی بدونه سکوت گذشت ویکدفعه با تمام توانش من رو حل داد.
بهم دست نزن سورنا .بهم دست نزن .نابودم نکن تو یه حیونی .پست فطرت اشغال .تو هیچ کی نیسی توهیچی نیستی.
ایسان.خفه شو.نگام کن .تو تو عاشق منی؟؟؟سرش رو با ترس اورد باال.
هههههههههههه عقلتم پریده که سورنا خان گمشو .من من غلط کنم عاشقت بشملبخند پهنی زدم که عصبیش کرد وبا هق هق مشت توی س-ی-نه ام زد
ولم کن سورنا .گمشو حیون.تو عاشق منی ایسانم.ایسانم هههه خفه شو تو به چه حقی اسمه منو صدا میزنی؟؟؟لبخندی زدم وای خدا چقدر بده تو اوج ناراحتی یک نفر سوتی بده رسما دیونه اش کردم.
تو عاشق منی ایسان ..عاشق منی میفهمی؟؟؟واال این تقال هات این اشکات .این بغضتودستم رو بردم باال وبا پشت انگشت اشاره ام اشک ایسان رو پاک کردم .واون فقط سکوت کرده بود.
این اشکای نازت الکی نیست.وسرم رو بردم پاینن ول-بم رو تر کردم .نفس های گرمش توی این هوا روی پوستم میلغزید و...به ثانیه
نکشید که مثل اینکه برق بهش وصل کردم کنار کشید وده قدم رفت عقب داد زد:

508

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-کثافت .فکر کردی کی هستی؟؟؟

انتظار چنین برخوردایی رو واقعا نداشتم انتظار میرفت از ایسان ولی.
خیلی بهت رو دادم ایسان دیگه بسه.
--------ایسان:
یکدفعه دیدم که دستم رو خ-و-ند خیلی جدی شدم.
ببین سورنا خان اگه قحظی مرد بیاد اگه اخرین مرد روی کره زمین باشی حتی یک صدم هم عاشقتنمیشم.
بهت زده توی چشمام چشم دوخت کمی که گذشت گفت:
مطمئنی؟؟؟پس چی؟؟؟بعد ش هم تو دیگه هانیه زن زندگیت میشه دست از سرم بر دار میفهمی؟؟هانیه زنم نمیشهمیشهچرا داری اینجور میکنی ایسان؟؟؟وای شما چتون شده اقا سورنا من واسه یه چیز دیگه گریه کردماینجور بهتره باید اصال همه چیز رو بپیچونم دادزد:
چرا دروغ میگی ایسان؟؟؟چرا عشقت رو پنهون میکنی؟؟؟چه عشقی؟؟؟خیاالتی شدید اقا سورنا؟؟؟این تویی که خیاالتی شدی ایسان این تویی که داری همه چیو خراب میکنی-من هیچ چیزو خراب نمیکنم.
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چرا داری این عشق رو خراب میکنی اونم بخاطر بچه ایی که معلوم نیست ازمنه یا کسه دیگهچی میگی چه عشقی؟؟؟از اولش هیچ عشقی نبوده که حاال باشه بعدشم چرا خودت رو گول میزنیهان؟؟؟چرا قبول نمیکنی هانیه ازت حامله اس بفهم سورنا این موضوع بچه بازی نیست.
یعنی تو میگی من رو دوست نداری؟؟؟بله من ارمین رو دوست دارم.مطمئن؟؟؟عه اره دیگه.باشه .باشه قبول ولی بدون دیگه واسه من برای همیشه میمیری .دیگه هیچ جایی توی زندگیم نداری حتیدلم نمیخواد دیگه صدات رو بشنوم ونگاهت کنم حیف اون همه احساسم که خرجت کردم.
برو بابا عشق هه تو عاشق شی هیچ کیم نه وتوی گالدیاتور خودتم خوب میدونی تو هیچ وقت عاشقنمیشی.
بعدش هم عاشق شدی به من چه فقط من رو توی دنیایی کثیفت نیار یعنی من نمیام ومن هیچ جایی توی
زندگیت ندارم.
اخیششش.
اینا سر دلم مونده بود یه بار دیگه بگو سورنا عاشقتم یه بار بخدا اگه غرورت رو نمیشکوندم دلم اروم
نمیگرفت حاال اگه باز اعتراف کنی قول میدم من هم اعتراف کنم اصال زن ارمین نمیشم.
حقته تو غرورمو شکوندی حاال این هانیه چلغوز حامله اس.
ایسان تمام حرفات رو زدی هیچ جایی دیگه واسه برگشتت نگذاشتی حرفاتو زدی تو باز من رو کشتیبدون دیگه هیچ وقت عاشقت نمیشم هیچ وقت دیگه حتی دلم نمیخواد ببینمت این جمله رو االن با تمام
وجودم درک میکنم تو جای اینکه عشق وامید واسه ادم باشی ادم رو به نابودی میکشونی یک روز ارمین
رو هم از خودت دور میکنی نه تنها ارمین رو بلکه همه رو اون روزه که توی خونه ام هیچ جایی نداری هیچ
جایی ایسان واسه همیشه از ذهنم رفتی بیرون.
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واز کنار رد شد مبهوت نگاهش کردم وای من چه غلطی کردم رفت سمت ماشینش قبل از اینکه در رو باز
کنه پریدم جلوش وگفتم:
سورنا.برگشت ولی حتی نگاهمم نکرد عه لعنتی چرا قفلی ایسان بگو دیگه بر خالف خواسته ام این جمله رو به
زبون اوردم
میدونم بابای خوبی واسش میشی.هه واست متاسفم ایسان حاال برو از سر رام کنار.از جلوی در ماشینش کنار رفتم نگاهم نکرد ولی من یک دل سیر واسه اینکه سورنا رو باختم نگاهش
کردم در رو محکم زد به هم وبا تمام توانش گاز داد ورفت وقتی رفت تازه فهمیدم چه غلطی کردم سریع
دویدم سمت عمارت ورفتم بدونه اینکه کسی بفهمه داخل اتاقم سرم رو روی بالش گذاشتم وبا تمام توانم
بالش رو فرو دادم جلو وجیغ زدم جیغی خفه
از ته دلم
-----------ارمین:
دست هانیه رو کشیدمش وبردمش داخل اتاق.
ولم کن ارمینمعلوم هست چه غلطی میکنی؟؟؟به تو چه هان؟؟به من مربوطه چرا حامله شدی؟؟/مگه دست من بود من اصال روحم هم خبر دار نبود.-میدونی سورنا بهت هیچ حسی نداره احمق؟؟؟
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شاید با بچه عاشقم بشه.واست متاسفم ابجی تو گند زدی به زندگیشولی من این بچه رو دوست دارم.-اوففففف .نمیدونم بخدا چی بگم نمیدونم.

من مطمئنم همه چی خوب میشه قول میدم اصال سورنا رو ناراحتش نکنم قول اون با تموم مردهای دورمفرق داره.
قول؟؟عه تو چقدر سورنا واست مهمه.از مهم هم مهم تره.چرا؟؟؟بعدا اگه بشه بهت میگم.خب حاال بگو؟؟؟نه حاال نه باید خود سورنا یه سری چیزا رو بدونه بعد به بقیه میگموای خب چی میشه بگی؟؟نمیشه ابجی تقال نکن.باشه بیا بریم ببینم ایسان چکار کرد؟؟بریمهمراهش رفتم پایین و یاد ایسان واون چشماش باز اتیشم زد چقدر ناراحت شده بود واسه حاملگی هانیه
.نکنه جدا عاشق سورنا شده؟؟نکنه من رو ترک کنه؟؟رفتیم توی اشپزخونه ثریا در حال چیدن باقلوا ها
توی ظروف بلور بود
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ثریا خانوم ایسان رو ندیدی؟؟؟اقا جان عروستون رفتند باال.-باال؟؟؟پس این باقلوا ها رو کی درست کرده؟؟

خودشون اقا جان بعد از اون رفتند توی حیاط وبا اقا سورنا حرف زدند اقا رفتند وایشون هم رفتند باال.هانیه:سورنا کجا رفت؟؟؟
نمیدونم خانوم جان راستی تبریک میگم خانوم جانهانیه :ممنونم
سورنا کجا رفته ثریا بگو؟؟؟بخدا نمیدونم اقا جان ولی جای دوری نرفته اقا.چقدر مطمئن حرف میزنیاینجا رو اقا جان خیلی دوست دارناهان ایسان چی؟؟؟وای عروس خانومتون خیلی ناراحت بودند اقا.چرا؟؟من دیدم که با چشم گریون رفت تو اتاقشونمن رفتم هانیه ببینم چه خبره..منم میام داداش.نه تو بمون یک زنگی هم به سورنا بزن ببین کجاست؟؟-باشه داداش
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سریع پله ها رو طی کردم تا که رسیدم به در اتاق دوتقه زدم کسی جواب نداد رفتم داخل رفتم سمت ت-
خ-ت
ایسانم.- .
خوبی خانومم- ..
خانومه زندگیم- .
چرا نفس من حرف نمیزنه؟؟؟نشست روی ت-خ-ت وپر کشید سمتم هق هقش اتیشم میزد اخه چرا این عشقه ما اینقدر زود تموم شد
وجای من توی قلب ایسان پاک شد وبه سورنا داده شد؟؟؟
عشقم چی شده؟؟ایسانم با اشکات اتیشم نزناحساساتی شدمواسه چی؟؟؟میخوام باهات ازدواج کنم من هم بچه میخوام.چی؟؟؟چیشد دقیقا؟؟؟ایسان میگه با هم ازدواج کنیم؟؟
ایسان خوبی؟؟؟بهتر از همیشه ام .میخوام دادگاه رو جلو بیندازمش تا دوهفته دیگه عروسی من وتو باشه.چی؟؟؟اره میشه؟؟؟-چرا که نه عشقم چرا که نه.
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وبا تمام توانم ایسان رو به خودم فشار دادم کمی که گذشت گفت:
لهم کردیعشقمی وجودمی ایسان میخوام در خودم حل بشی عاشقتم نفسملبخند ژکونده ایی زد وگفت:
منمولی چرا این چشما مثله قبل باهام حرف نمیزنه نکنه برای فرار از سورنا بهم بگه؟؟؟
ایسانم مطمئنی میخوایی ازدواج کنیم؟؟؟ارهباشه پس پاشو برو یه دوش بگیر این دوروز که اومدیم اینجا به بدبختی روز هامون گذشتباشه.ورفت سمت ح-م-ا-م ومن هم رفتم پایین توی سالن
---------سورنا:
با شدت رانندگی میکردم تا اینکه رسیدم به ساحل برفیه شمال از ماشین پیاده شدم نشستم روی برف ها
روبروی دریا چقدر حالم خرابه از اینکه ایسان رو اونجور از دستش دادم عذاب کشیدم ولی این عذاب که
دیگه قراره از قلبم بیرونش کنم بیشتر اذیتم میکنه یعنی میتونم موفق بشم؟؟؟باید سعی کنم عاشق هانیه
بشم هانیه به خاطرم خیلی تغییر کرده شاید بشه .یکدفعه صدای زنگ موبایلم در اومد از جیبم درش
اوردم اسم هانیه روی صفحه روشن وخاموش میشد وصلش کردم
الوعشقم کجایی؟؟؟-همین نزدیکیام
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کجا بگو بیام؟؟/نمیشهچرا اخه؟؟؟نکنه بخاطر حاملگیم ناراحتی؟؟؟-نه

میخوایی نگهش دارم این بچه ارو؟؟؟اگه تو نخوای همین االن میرم وسقطش میکنمنه بیشتر از هرچیزی میخوامش.عاشقتم سورنا خیلی عاشقتممنمزود بیا باشهباشهبایقطع کردم تماس رو ای کاش یک بالی اسمونی سرم نازل شه ومن از این زندگی نکبتی خالص بشم
ایستادم وتکونی به پالتوم دادم تا برف ها ازش جدا بشه وراه افتادم سمت شهر رفتم ویکی یکی مغازه ها
رو دیدم بدونه هدف راه میرفتم
اون هم برای گذروندن وقتم ساعت رو نگاه کردم ساعت  3ظهر بود بی هدف برای خودم راه میرفتم
خیلی از ماشینم دور شده بودم راه رو برگشت زدم ساعت  6عصر بود تا به ماشین برسم ساعت  1شبه
بهتر .پاهام از درد در حال انفجار بود ولی باالخره رسیدم به ماشینم نشستم پشت فرمان وراه افتادم نیم
ساعتی شد تا به خونه رسیدم ماشین رو پارک کردم سالی پرید جلوم کمی نوازشش کردم
-سالی سورنا بدبخت شد .دیگه حتی انرژی با تو سر وکله زدن رو هم ندارم پسر خوب برو توی خونه ت
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کمی نگاه کرد ورفت وای خدا زبونم رو چجور فهمید؟؟؟قربون حکمتت پس چرا من وایسان و از هم دور
کردی؟؟؟رسیدم توی سالن همه در حال خندیدن بودند من رو که دیدند همه قفل کردند با چشمم دنبال
ایسان گشتم ولی نبود هانیه سمتم اومد وگفت:
خوبی عشقم؟؟؟خوبم بریم پیشه بقیهرفتیم سمت بقیه حسام عجیب شده بود وهمچنین رهام صبح تاجایی که یادمه باهم قهر کردند ولی حاال
کامال عادی باهام برخورد کردند صدای پاشنه کفشی من رو به خودم اورد ایسانم همراه ارمین دست توی
دست اومدند
ارمین:خب بچه ها ماهم یک خبر خوب داریم واستون
ایسان حتی نگاهمم نمیکرد.
حسام:چیه داداش؟؟؟
منو ایسان قراره دوهفته دیگه عروسی کنیم.چی؟؟؟یعنی اینقدر ایسان عجله داره؟؟؟همه دست زدند ومن هم به اجبار دست زدم .بعد از صرف شام
همگی نشستیم دور شومینه ایسان دقیقا روبروی من بود
حسام:داداش باید برامون امشب بخ-و-نی
اخههانیه:بخ-و-ن دیگه به افتخار بچه امون
باشه---------ارمین:
وقتی ایسان رفت داخل ح-م-ام فرصت رو غنیمت شمردم ورفتم پایین به دنبال حسام ورهام وقتی
پیداشون کردم گفتم:
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بچه ها یک لحظه کارتون دارمحسام با اخم:واجبه اس؟؟؟
بلههمگی رفتیم داخل باشگاه بدن سازی ودر رو بستیم
رهام:این مسخره بازی ها چیه ارمین؟؟
باید موضوعی رو بهتون بگمحسام:چی؟

قول بدید به کسی نگید ودر گفتن این موضوع به سورنا کمکم کنیدحسام:بنال
راستش..چجور بگم؟؟؟سورنا برادره منهرهام:سورنا برادره همه ماهاست
نه منظورم برادر تنی وهم خ-و-نمه برادر واقعیمهحسام:چی چی گفتی دقیقا؟؟؟
برادرمه .در مورد مادرش تحقیق کردم .تا به موضوعاتی رسیدم وتمام جریان و تعریف کردمحسام هرلحظه چشماش گرد تر میشد.
حسام:یعنی عامل همه این کارای اسفندیار خان مادر سورناست؟؟؟
اره متاسفانهرهام:وای اگه سورنا بفهمه روانی میشه خودش رو دار میزنه.
میدونم حاال من موندم چی بهش بگم؟؟حسام :تو این هارو از کجا فهمیدی؟؟
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از اونجایی که اسم مامان سورنا الکساندرا فرانچیزه وقتی به دنبال پرونده برای اثبات خالف هایاسفندیار بودم یک پرونده پیدا کردم پرونده طالق بود وتموم گزارشات وعکس هایی که اسفندیار با مادر
سورنا انداخته بود.
رهام:غیر ممکنه من باور نمیکنم
میدونستم باور نمیکنید عکساش توی موبایلم هستوموبایلم رو در اوردم وبهشون نشون دادم.
حسام:ترو سری جدت به این سورنا هیچی نگو دق مرگ میشه .باباش که اینجوری مامانشم که اینجوری.
ولی اخه نمیشه ..از طرفی هم من حاضرم تمام داریی هامو بدم وپسر اسفندیار نباشم سورنا که جایخودش رو داره.
حسام:حاال چیکار کنیم؟؟؟
نمیدونم فعال این موضوع بین خودمون باشهرهام:باشه ممنونم که بهمون گفتی داداش
اینجوری بهتره و واسه موضوع ایسان بخدا متاسفم نمیتونم ازش دل بکنم ومن حق انتخاب رو به خودشدادم واون هم من رو انتخاب کرد
حسام:اصی سری اون موضوع دیگه حرف نزنیم خب االن باید تمرکزیمون برد رو سورنا که چیجوری بش
بوگویم
باشه بریم دیگههمگی رفتیم سر میز ناهار خوری وناهار میل کردیم وبعد از اون هرکسی رفت سر کار خودش رفتم توی
سالن بیلیارد که حسام ورهام بودند ساعت  5عصر بود موبایلم زنگ خورد
جانم سادرین؟؟؟-سالم پسر خوبی؟؟؟ایسان خوبه؟؟؟
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-اره خوبه چطور؟؟

مامانش نگرانشه میگه زنگ زده وچرت وپرت گفته هرچی سعی میکنه باهاتون تماس برقرار کنه نمیشه.
نه خوبه .شماها کجایید؟؟چیزی دستگیرتون شد؟؟؟نه هنوز شاید ماه دیگه برگردیم ایرانباشه منتظرتونم واسه ماه دیگه خاله پیشته؟؟؟ارهموبایل رو بده بهشباشهوصدای خاله تو گوشم پیچید
ارمینم خوبی عزیزم.مرسی خاله تو خوبی؟؟؟خوبم ایسان خوبه؟؟؟اره خوبه خاله..جانمواسه عروسیمون میایید ایران؟؟؟عروسی کی هست؟؟؟دوهفته دیگهچی؟؟؟عروسی دخترم دوهفته دیگه است ومن ازش دورم؟؟وگریه افتاد
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خاله جونم عزیزم اشکال نداره که-من مادر بدی هستم نه ارمین؟؟؟

نه خاله جونم شما خیلی هم خوب هستید .فقط نمیتونید بیایید پیش دخترتون همین این که اشکال ندارهایسان دیگه با این موضوع کنار اومده.
ممنونم پسرم اگه این حرفای قشنگ رو از زبونت نشونم روزی دق میکنم بخدا واقعا مایه افتخاره کهدامادم شدی.
ممنونم خاله جان کاری نداری؟؟؟نه عزیزم به ایسان سالم برسونچشم خداحافظخداحافظرهام:چه عجله اییه داداش؟؟؟دوهفته دیگه عروسیه؟؟؟
اره ایسان اینجور خواستحسام:مطمئنی؟؟
اره بابا خودش خواسترهام:حسام بیخیال دیگه ایسان وسورنا هیچ وقت نمیتونن باهم دیگه جوش بخورن..نمیشه.
حسام:راست میگی داداش .ایشاهلل خوشبخت بشی ارمین جان کاری از دستمون بر میاد بگو؟؟
نه ممنونم بریم دیگه بیرون .ناسالمتی اومدیم سفر یا غم بخوریم؟؟؟امشب پایه اید راکی بزنیم؟؟؟حسام:پایه ام.
رهام:من نیستم میدونید که داماد نبادید تا  12روز قبل عروسیش از این کوفتا بخوره واال عروس تا اخر
عمرش واسش حروم میشه
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-چه اعتقادی.

رهام:اعتقادی نیست مذهبه به عنوان یک مسلمون نباید اصال از این کوفتا بخوریم من سال به سال شاید
یک بار بخورم
به قیافه ات نمیاد.حسام:چرا داداش ارمین..میاد خیلیم میاد نمیذاره منو سورنا هم کوفت کنیم از اینا
پس بهتره منم نخورم تحت تاثیر قرار گرفتم.حسام:وخی عامو خخخخخ اما من جادون میخورم.
رهام:همش از این زهر ماریا بخور تا بمیری اخرش.
حسام:زهر ماری چیس دادا؟؟اسمش اب شگولیس اب شنگولی .میخوام بخورم شنگول بشم.
رهام:هلینا خانوم چی؟؟؟اون ببینه خوبیت نداره ها .خخخخخ
حسام:برو بیمیر چلغوز مگه باس جلو رو اون بخورم؟؟؟
به هر حال رهام جان راست میگه حسامحسام:یا حضرتی عباس شوما وا چدون شدس عامو یه قیز مال چی میخوام کیف کنما.
چه لحجه توپی داری حسام.حسام:افتخارس دادا میخی یادد بدم.
خخخخخ سختهحسام:اتفاقا برا این ایسانی ام یه سری کالس گذاشته بودم یادش بدم اما ببخشیدا این زند یوخده یاتاقان
میزند خنگس هرچی میگم نیمفمد.
ایسان:کی خنگس حسامی؟؟؟
همگی سرمون رو چرخ دادیم وایسان رو دیدیم که اومد داخل
حسام:خری همساده مونا میگم بخدا آی خنگس .هرچی میگویم نگو ما ما رو گاو میگد میگد ما .خخخخ
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ایسان کوسن روی مبل رو برداشت وبه طرف حسام پرت کرد
حسام:جون دوتای راس میگم .خخخخ
نکنش حسام خخخخخخایسان :من شما هارو میکشم.
حسام:یا حضرتی عباس یابو سرخه مال خودد .خخخخخ
ایسان:چی گفتی؟؟؟
حسام:چی شیندی همشیره؟؟؟خخخخخ
رهام:حسام اذیتش نکن خخخخخخ
ایسان پاهاش رو روی زمین کوبید وبا نق نق گفت:
همش منو مسخره کن خب؟؟؟حسام:خب.
ایسان عصبی شد وپرید سمتش وموهای حسام رو گرفت وکشید
حسام:آی چچل کردی ضیفه .ولم کون فوشت میدم آی ولم کون ایسان
ایسان:نمیخوام.
حسام هم دم اسبی ایسان رو گرفت وکشید
ایسان جیغ جیغ میکرد.
حسام:ول کن
تو ولن کنحسام:باهم ول میکنیم.
رهام:چیو؟؟؟بو راه نندازید .خخخخ
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ایسان جیغ زد:رهام.
موهای هم رو ول کردند
حسام با مشت زد به س-ی-ن-ه اش وگفت:

الهی سگ بشی .الهی بری ال تریلی هیجده چرخ قیمه قیمه شی بیام حلوادا بپزم .الهی نسلت مثی نسلیدایناسورا منقرض شد .توله سگ گیس برام وا نهشتی ..این دیه چه جونوریس؟؟؟؟الی بمیری
ایسان هم همون کار رو کرد وبا مشت زد به س-ی-ن-ه اش وگفت:
جوون مرگ بشی دیوث نکبت .بری ال کامیون اشغالی بمیری اشغال سبزی چلغوز همه موهامو کندی حاالدو غورت ونیمتم باقیه؟
حسام داد زد:
اویی ضیفه چی چی بلغور میکنی؟؟؟ تو خودت اند چلغوز بودنی؟؟؟میام با کمر بند سیات میکنما.عددش نیستی.رهام با خنده گفت:
بسه تا جنگ جهانی سوم راه نیافتاده..حسام :به این انتر بگو.
ایسان:انتر عمه اته
حسام :هییییییییین ارمین
لبم رو به دندون گرفتم وگفتم:
ایسان زشته.ایسان:چی زشته؟؟؟
حسام:تویه میمون.
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رهام:بچه ها بسه دیگه
ایسان:ببین بهم میگه میمون.
رهام:خب شاید یه شباهتی دیده زن داداش خخخخخخخ
ایسان:ارمین یه چیزشون بگو.
حسام:دوتا چیز بگو ارمین .خخخخخخ
ایسان:اصال من رفتم
خخخخ کجا خانوم؟؟؟ایسان:به جهنم.
حسام:بیا زنبیل منم ببر برام جا بیگیر.
ایسان:مگه جهنمیا چه گناهی کردن که توی قاطر رو تحمل کنن؟؟؟
ورفت حسام اول بار بهت زده نگاهش کرد وبعد زد زیر خنده.
حسام:خداییش میخوایی این دختر رو بگیری؟؟؟
اره چطور مگه؟؟؟خییلی حاضر به جوابه.خب میخواستی پا رو دمش نذاری.نه جدی میگممن یه چیزی بپرسم؟؟؟بپرس؟؟چرا تو یکم اصفهانی غلیظ حرف میزنی یکم رسمی؟؟؟-واال اینا خودیمم نیمیدونم شاید واس اینس کا یه رگ تیرونی دارم خخخخخ
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-خخخخ عجب

به جمالت بریم تا این ایسان یک دور همه رو کل کلی نکرده .خخخخرهام:حسام.
جونم؟؟؟زشته داداش نا سالمتی همسر اینده اش اینجا ایستاده.زشتم نیست .دروغ میگم؟؟؟یکی بش یه چی بگد بندی ادم میشد.من:دیگه اینقدر هم بد نیست خانومم
حسام:اوهوع .چشم چشم ما رو دهنیمون چسب میزنیم تا خفه شیم .خبس؟؟؟
رهام چشم وابرو براش انداخت باال
حسام:چرا لوچ میکنی چشاتا؟؟؟من با همه حساب شوخی دارم مگه نه ارمینی؟؟؟
بلهرهام:بریم
بریم.سه تایی رفتیم بیرون از باشگاه ونشستیم دور شومینه.
-------ایسان:
بی حوصله رفتم باال دیگه حتی حوصله فکر کردن به چیزی رو نداشتم رسیدم به اتاق اتاقی که پریروز
فهمیدم ماله سورنا است یکی یکی کشو ها رو کشیدم بیرون خیلی کنجکاو بودم تا اینکه رسیدم به یک
عکس عکس یک زن خیلی خوشگل بود نکنه این همون سوفیاست؟؟؟
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چقدر خوشگله نگاه کن چه با سورنا فیس تو فیسه زیرش بازم عکس بود وای خدایا این عکسا رو نگاه
عکس هارو که خوب تماشا کردم رفتم سمت کمدی که کلید توش بود ولی قفل بود بازش کردم لباس ها
رو بو کشیدم به چه عطری..
همه لباس ها رو که ده دست میشد ریختم روی ت-خ-ت پنج دست کت وشلوار بود دو دست کت ودامن
کوتاه وسه دست هم ماکسی وکلوش چقدر خوشگلن چه جنسایی دارن پایین کمد هم کشو هایی بود باز
کردم توی هر کدوم ده جفت کفش بود بیست جفت کفش خیلی خوشگل بود وای خدا چقدر قشنگه
کشوی بعد رو باز کردم که انواع کیف بود واخرین کشو هم چند تا جعبه توش بود وا مگه با سورنا اینجا
زندگی میکرده؟؟؟؟جعبه ها رو باز کردم یک از یک زیبا تر بود.
انواع واقسام ست طال وبرلیان داخلش بود وای خدایا چرا قبال ها ندیدم خب حاال که این اتاق رو ماله خودم
کردمش اینا هم ماله منه البته از این طالها خوشم نمیاد .از لباس هاش جز یک ماکسی بلند ویک کت
شلوار مورد پسندم نبود با اینکه خیلی خوشگل بودند تصمیم گرفتم کت وشلواری که به رنگ سبز لجنی
بود رو امشب بپوشمش اره خودشه .همه جا رو دیدم وای اینجا همه چیز فوق العاده اس توی ح-م-ام هم
انواع نمک برای وان بود نمک معمولی نمک دریایی نمک ید دار .نمیدونم این زنه سورنا چرا این کار ها
رو میکرده درسته ادم پولداریم ولی اصال حوصله این چیز ها رو ندارم شاید سالی یکبار از وان استفاده کنم
ولباس هام با این که همش مارک داره ولی اینقدر زیاد نیست باید این اخالقم رو عوض کنم هانیه راست
میگه ادم دور از مادرش بزرگ شه اونم با دوتا پسر اخالقش شبیه پسرا میشه ولی نمیدونم چرا این هانیه
اینقدر لوسه.
دوش یک ساعتی گرفتم واومدم بیرون .ایستادم جلوی اینه وشروع کردم به ارایش کردن ولباس هام رو
که گذاشته بودم همون لباس های سوفیا بود رو پوشیدم .همه ی کار هام تموم شد به ساعت نگاه کردم نه
ونیم بود چقدر دیر شد وای.
چقدر هم زود گذشت ساعت .یکدفعه دو تقه به در خورد
بله؟؟ارمینم میتونم بیام؟؟؟-بیا.
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اومد داخل سه بار پلک زد
خودتی ایسانم؟؟؟بله که خودمم.خیلی خوشگل شدی این لباس رو از کجا اوردی؟؟؟اوردمش از یه جایی دیگه.خیلی بهت میاد.ممنونم.اومد نزدیک ودور کمر باریکم رو گرفت
اخه تو چرا اینقدر زیبایی؟؟؟نمیدونم.دلم نمیاد ازت چشم بردارم.برندار خب.سرش رو اورد پایین وخواست من رو ب....ه
دستم رو روی ل-ب-ش گذاشتم
نمیشهاخه چرا؟؟؟رژ لبم پاک میشه.کمی اخم کرد وازم جدا شد چه دلیل مسخره ایی اوردم جدا خودم هم باورم نشد رفتیم پایین وای خدا
سوفیا تو چجور ای کفش هارو میپوشی؟؟؟ناشیانه باهاشون راه میرفتم یاد اونشب افتادم که پاشنه کفش
شکست وسورنا درستش کرد ولی اینا بلند تره وای االنه که بیافتم .اینقدر سرگرم بودم که نیافتم که حتی
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نتونستم سورنا رو نگاهش کنم ..وقتی ارمین گفت قراره باهم ازدواج کنیم ته دلم خالی شد حس کردم
صدای دلی اومد که افتاد روی زمین وشکست حس کردم کسی اه کشید
ولی تا به خودم اومد سر میز شام بودم زیاد واسه اینکه ارمین شک نکنه به دنباله سورنا چشم ننداختم شام
تمام شد ورفتیم همراه دخترا پیشه شومینه همه جا پر شده بود چه خبره مگه؟؟ همه اومدند خب بقیه برن
جای دیگه من اخرین نفر بودم وارمین اومد وپیشم نشست بهش لبخندی زدم وسرم رو کمی چرخش
دادم چشمام توی نگاه گیرایی قفل شد چقدر این چشم ها خوش رنگه .خواستم نگاهم رو بدزدم ولی دلم
نیومد .چرا نمیشه از این چشما چشم دوخت؟؟؟چرا نمیتونم؟؟؟چقدر نگاهش غم داشت یکدفعه انگار
چیزی توجهش رو جلب کرد وبه لباسهام خیره شد لبخند نرمی زد که فقط من متوجه شدم.
به خودم نگاه کردم ببینم چیزی بد نباشه نه نیست یک دفعه سنسور های مغزم کار کرد .اها لباس سوفیا
رو پوشیدم گیتارش رو گرفت دستش وکوک کرد کمی صداش رو صاف کرد توی چشمام مضطرب چشم
دوخت نمیدونم چرا ولی پلک زدم تا دلش رو قرص کنم .لبخندی تحویلم داد وشروع کرد وای خدا چرا
به من اینقدر نگاه میکنه؟؟؟واسه اینکه اوضاع بدتر نشه اخمی کردم وسرم رو پایین گرفتم صدای
دلنشینش توی فضا طنین انداخت
دارم سر گیجه میگیرمتو نیستی غم میچرخه دورم
تو این روزا که نیستی تو
همیشه من همینطورم
همش دلشوره میگیرم
روزا یی که از من دوری
روزایی که از تو دورم
همش غمگینم اینجوری
سرم رو با ترس اوردم باال وای خدای من .حس میکنم اتیش گرفتم
هنوز این چشما به من چشم دوخته.
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دوست دارم
این کلمه رو محکم گفت وفقط به من چشم دوخته بود سریع اخم مصلحتی کردم تا اوضاع خ-ر-ا-ب نشه
اینبار فهمید وسرش رو به طرف هانیه چرخ داد ولبخندی تحویلش داد .دیدی ایسان اشتباه فکر میکردی
این اهنگو واسه هانیه وبچه اشون خ-و-نده نه تو تو توی این بازی هیچ جایی نداری بفهم
به اون خدا به عشقمون ققسم
خدا تورو اورده واسه من
بمون نرو همینه ارزوم
عشق تویی شدی تمومه زندگیم
فقط بگو همیشه باهمیم
بمون بذار یه راهی پیشه روم
همش دلشوره میگیرم
روزا یی که از من دوری
روزایی که از تو دورم
همش غمگینم اینجوری
همش دلتنگ تو میشم
اتاقم مثله زندونه
یه احساسی به تو دارم
این احساس از تو پنهونه
دوست دارم به اون خدا
به عشمقمون قسم
خدا تورو اورده واسه من
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بمون نرو همینه ارزوم
عشق تویی شدی دلیل زندگیم
فقط بگو همیشه باهمیم
بمون بذار یه راهی پیشه روم
"دوست دارم-مهدی احمدوند "
وقتی اهنگ تمام شد همه شروع به دست زدن کردند.
حسام:دوباره دوباره یه بار فایده نداره.
سورنا:نه دیگه.
هانیه:حسام راست میگه عشقم صدات خیلی قشنگه .بازم بخ-و-ن..
سورنا:نه خانوم باشه واسه فردا شب.
ارمین:ابجی اینقدر سرتق نشو ها.
هانیه:اوفففف قبول ولی فردا شب اگه لب ساحل نخ-و-ندی من میدونم وتو..
سورنا:لب ساحل؟؟؟؟؟ساحل که برفیه..
هانیه:خب نمیدونم ما فردا شب بعده شام میریم ساحل.
نمیشه هانیه جانســــــورنا.خانوم بچه مریض میشه.عصبی بهش چشم دوختم .اونشب اصال بچه من واسش ارزشی داشت؟؟؟کثافت .خدایا چرا من توی این
دنیات اصال شانس ندارم؟؟؟؟خدایا اخه چرا؟؟؟اونروز که تو خونه اش بودم وحامله ام کرد اصال فکر بچه
نبود اخه چقدر یه ادم پست میتونه باشه؟؟؟ازت متنفرم سورنا..
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هانیه لبخندی زد:قول میدم عزیزم لباس گرم بپوشم.
تو که لباس گرم نداری.از ایسان میگیرم بهم میده اون همیشه محافظه کار وسرماییه .میدی مگه نه ایسان؟؟؟ومن توی حس خودم بودم وفقط صداها وتکون خوردن هاشون رو میشنیدم.
ارمین:ایسان.
هانیه:ایسان خوبی؟؟؟
یکدفعه به خودم اومدم:جان؟؟؟
سورنا:حالت خوبه ایسان؟؟؟
هه نگرانمی؟؟؟چه غلطا .تو غلط میکنی حالمو بپرسی.
هانیه:بهم لباس گرم میدی؟؟؟
اخم غلیظی کردم وایستادمو وگفتم:
میدم.همه مبهوت نگاهم میکردند سریع رفتم سمت پله ها وقتی پام رو روی پله اول گذاشتم سورنا گفت:
چیزی شده خانوم فرد؟؟؟ایسان خانوم..- ..
رفتم باال که گفت:
باشما بودم ایسان خانوم ها.خفه شو سورنا خفه شو به حد کافی صدات روی مخم هست .رفتم باال تر
ارمین:ایسانم خوبی؟؟؟
-میخوام کمی استراحت کنم.
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هانیه:فردا میایی بریم کوهستان پیست؟؟؟
نمیدونم .تا فرداحتی حوصله نگاه کردن بهشون رو هم نداشتم رفتم توی اتاقم وخودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم .حتی
حوصله گریه کردن رو هم نداشتم .لعنت به این زندگی کثافت ها تازه فردا هم باهاشون برم کوهستان که
چی؟؟؟یکدفعه دو تقه به در خورد
ایسان.خودم رو زدم به خواب ارمین بود از بوی عطر تلخش فهمیدم.
ایسانم خوابی؟؟؟از صدای قدم هاش فهمیدم داره نزدیک میشه.
خانومم چی اینقدر ناراحتت میکنه؟؟؟- .
خودت رو زدی به خواب خانومم؟؟؟- .
عشقم.ودستش رو مثل نوازش روی سرم کشید
نشستم روی ت-خ-ت وداد زدم:
بهم دست نزن بهم دست نزن میخوام برم تهران.واشک هام از چشمام جاری شد ارمین بهت زده بهم چشم دوخت.
بهم دیگه دست نزن.-تو چت شده ایسانم؟؟؟
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نمیخوام هیچ کدومتون رو ببینم نمیخوامیکدفعه همه اومدند داخل اتاق.
سورنا:چی شده؟؟؟
-برید بیرون.

با تمام توانم جیغ میکشیدم .ارمین اومد جلو ومن رو محکم ب-غ-ل کرد
سیس ایسانم سیس..ولم کن.از جیغ زدن صدام دیگه باال نمی اومد.
حسام:ابجی چی شده؟؟؟
هما وهلینا هم گریه میکردند
برو بیرون ارمین.ارمین با بغض:مشکلت با من چیه ایسانم؟؟؟؟
میخوام بر گردم تهران .نمیخوام اینجا باشم.سورنا:چی شده؟؟؟
به تو چه؟؟؟سورنا:عه معلوم نیست سگ گازش گرفته چی شده؟؟؟
خفه شو ..گمشین همتون بیرون.سورنا هم نه گذاشت ونه برداشت:
اینجا خونه امه از خونه ام برم بیرون؟؟؟؟برق سه فاز به مغزم وصل شد.
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-باشه من اضافه ام؟؟؟میرم

سورنا داد زد:احمقه گاگول بنشین سر جات ببینم .این وقت شب غلط میکنی جایی بری .اومدی خونه ام
لباس ها وکفش های زن سابقم رو پوشیدی دو قورت ونیمتم باقیه؟؟؟
با بغض بهش چشم دوختم پریدم از روی ت-خ-ت پایین ورفتم توی اتاق لباس ولباس هارو در اودم
لباس هام رو پوشیدم وسوییچ ماشین ارمین که پیشم مونده بود رو دستم گرفتم وپریدم بیرون از اتاق
لباس همه مبهوت بهم چشم دوخته بودند واز همه بی تفاوت تر سورنا بود ارمین هم اشکش در اومده بود
لباس هارو پرت کردم توی صورت سورنا وگفتم:
ماله خودت بپوشون به زن سابقت .حاال میفهمم چرا همه ترکت میکننهانیه منگ نگاهم کرد وگفت:ایسان با عشقم درست حرف بزن.
برو بابا تو کی باشی این وسطدیگه مغزم کار نمیکرد سریع حسام رو از جلوی در حول دادم ودویدم سمت در صدای پایی از پشتم نمی
اومد دویدم سمت در سالن ارمین از روی پله ها داد زد:
ایسان کجا؟؟؟برف وبوران میاد نرو..سریع پریدم از خونه بیرون با تمام توانم گاز دادم وزدم به درب چوبی عمارت وشکستم ورفتم بیرون..
---------سورنا:
یکدفعه ایسان ایستاد ومثل دیونه ها به همه جواب قاطع داد ورفت.
ارمین:چی شد یعنی؟؟؟
حسام:برو ببین چی شده ؟؟؟شاید از من ناراحته.
ارمین رفت سمت پله ها
-حسام واسه چی از تو ناراحت باشه؟؟؟
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-نمیدونم عصر کمی باهاش شوخی کردم

هانیه:ایسان ادم باجنبه اییه تا وضعیت حاد نشه قاطی نمیکنه.
توی دلم به خودم لعنت فرستادم .نکنه بخاطر من حالش بد بشه؟؟؟نه نمیشه .ناگهان صدای جیغ اومد همه
ترسیدیم وبه سمت پله ها رفتیم حسابی که همه رو شست وشو داد بعد از اون پهن کرد روی بند پرید
توی اتاق لباس .کمی گذشت همون لباس هایی که از سوفیا بود رو توی صورتم پرت کرد خیلی تحقیرم
کرد ومن هم از خجالتش در اومدم .سریع دوید از اتاق بیرون یعنی کجا رفته؟؟؟
ارمین:برم دنبالش؟؟؟
هانیه:رفته تو حیاط حتما اروم میشه کمی بگذره.
ارمین دادزد:کلیدا ماشینو برد با خودش.
حالم دگرگون شد دلم گواهی بد داد نه کار احمقانه ایی نمیکنه سریع رفتیم بیرون ولی ارمین نتونست
جلوشو بگیره ورفت از حیاط بیرون ودر رو شکوند .سریع سوار ماشینم شدم همراه ارمین بودیم ارمین به
گریه افتاد:
همش تقصیره منه .همش تقصیره منه.تو چه گناهی داری؟؟؟اگه چیزیش نشه از زندگیش پامو میکشم بیرون.تو هیچ گناهی نداری ارمین کمی دیونه شده.ماشین رو پیدا کردیم وحشتناک گاز میداد واز اون بدتر زنجیر چرخش رو ارمین باز کرده بود برای
تعمیر ماشین روی زمین لیز میخورد
ارمین:یا علی کمکش کن .خدا یا کمکش کن
توی دلم خدا خدا میکردم چیزیش نشه وای رفت جاده چالوس روانی اونجا میخوایی خودت رو به کشتن
بدی؟؟؟یکدفعه توی پیچ کنترلش رو از دست داد ورفت توی مناطق کوهستانی وبعد از اون صدای محکم
برخورد ماشین اومد.
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ارمین دادزد:ایسانم مرد..

اشکهام راهی برای فرار پیدا کردند دستم رو روی گونه کشیدم واز ماشین پریدم پایین وقتی به ماشین
رسیدم ماشین داغونه داغون بود ارمین نشست رو زمین وگفت:
خدا .خدامن هم طاقتم طاق شد داد زدم:
خدا چــــــــــــرا؟؟؟وسریع دویدم به طرف ماشین ایر بگ طرف ایسان کار نکرده بود خ-و-ن از سرش میریخت .خدای من
نکنه چیزیش بشه
من میمیرم .با هق هق در ماشین رو باز کردم ارمین زنگ بزن امبوالنس ارمین بهت زده نگاه میکرد.
دادزدم:زنگ بزن.
با هق هق گفت:مرده..ایسانم مرده.
زنگ بزن .زنگ بزن لعنتیخ-و-ن هاش روی برف میریخت اون هم بی گناه قراره قربونی بی مالحظه گی های من بشه؟؟؟؟
غلط کردم ایسان منو ببخش .غلط کردماولین بار بود از کسی عذر خواهی میکردم با ترس دستم رو روی نبضش گذاشتم ضعیف میزد تلفنم رو در
اوردم وبه امبوالنس زنگ زدم یک ربع گذشت توی این یک ربع ارمین فقط گریه میکرد وحتی یک کلمه
هم حرفی نمیزد خدایا کمکم کن وقتی اومدند نبضش رو گرفت روی برانگارد گذاشتند ایسان رو یکدفعه
دستگاه هایی که بهش وصل شد شروع به جیغ زدن کرد.
پرستار داد زد:شک .شک.
سرم رو حائل توی دستام کردم واشک ریختم در حال مرگ خودم رو میدیدم شک اول رو زدند فایده ایی
نداشت
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شک دوم رو زدند فایده ایی نداشت شک اخر رو زدند باز فایده ایی نداشت خواستند ملحفه سفید رو روی
سرش بکشند ایسانم نرو.
سریع دادزدم:نه..
پرستار:اقا ایشون دیگه
تورو خدا .تاحاال عاشق شدی؟؟؟پرستار سرش رو زیر انداخت
اون عشقمه میدونی عشق چیه؟؟؟وجودمه .دستی دستی بذارم بمیره؟؟؟وفرود اومدم روی زمین
ایسانم ساده من رو تنها نمیذارهیکدفعه دستگاه شروع به بوق زدن کرد پرستار لبخندی زد وگفت:
اون اقا داداششه؟؟؟مثل مرده ها داره نگاه میکنه برو کمکش ما نمیگذاریم چیزی بشه این خانوم .عشقتدسته ما امانت زیاد ضربه بهش وارد نشده چون کمربند داشته ولی از ترس دوبار سکته کرده .ایشاهلل که
خوب میشه مهم این بود که بهوش بیاد.اون دو پرستار سریع سرمی به ایسان وصل کردند ودر های
امبوالنس بسته شد../.سریع رفتم سمت ارمین ودستش رو گرفتم وکشیدم نمیومد
بیا بریماون مرد.ارمین تورو خدا بیا بریم.خیلی دوسش داری نه؟؟؟ارمین بیا بریم .جونه من.مهمه واست؟؟؟دادزدم:عوضی بیا بریم.
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وحولش دادم توی ماشین سریع سوار شدم ودر رو بستم وقفل مرکزی رو زدم به بیمارستان رسیدیم
گوشی موبایلم در حال مرگ بود از زنگ خور زیاد تماس روهام رو وصل کردم
بله؟؟؟سورنا خوبی؟؟؟چیشد پیداش کردید دارید میایید؟؟؟روهامچیزی شده داداش؟؟؟میایی بیمارستان؟؟ایسان چیزیش شده؟؟؟اشک هام شروع به ریختن کرد.
ایسان حالش خوب نیست خودتون رو برسونید حاله ارمینم هیچ خوب نیستاالن میاییم داداش تو خوبی؟؟؟به خودت فشار نیار .خوب میشه من اومدم اصال بهش فکر نکن میدونیکه دکترت چی گفته.
دکتر بره به درک .ایسان از مرگ برگشت وسرفه هام شروع شد..سورنا سورنا تو داری سرفه میکنی؟؟؟- .
داداشم خودت رو به اسپری برسون.من هیچ جایی نمیرم تا نفهمم ایسانم خوبه.حماقت نکنتلفن رو قطع کردم همون موقع دکتر از اتاق عمل بیرون اومد دویدم سمتش
-چیشد دکتر؟؟؟
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یک معجزه چیز دیگه ایی واسه گفتن ندارم .ایسان خانوم با این تصادف ممکن بود جونش رو از دستبده ولی االن یک شکستگی فقط روی سرش ایجاد شده که هیچ اسیبی بهش نرسونده وفقط کمی خ-و-ن
از دست داده که اون هم حل شد اگه ایشون حالش بد نشه تا  81ساعت اینده میتونه مرخص بشه .اگه
ایربگ ها باز میشد هیچ اسیبی بهشون نمیرسید
پس سکته چی؟؟؟بله از ترس زیاد ایشون سکته کردند ولی با شک کامال برگشتند ونجات پیدا کردند ولی االن باید بخاطرقلبشون دارو مصرف کنن
ممنونم دکتر خیلی ممنونم وسرفه های شدیدم شروع شدپسرم تو که حالت بدتر از این خانوم کوچولوئه .بیا بریم معاینت کنمنمیخواد دکتر چیز خاصی نیست بخاطر شکه شدنهوسرفه امونم رو برید اونقدر سرفه کردم که حالم بد شد دکتر کمرم رو ماساژ میداد صدای دادش رو
شنیدم
برانکارد رو بیاریدهمه جا تار شده بود با حس نوازش دستی روی سرم چشمم رو باز کردم چشمم گره خورد توی دو جفت
چشم نگران .چشمای هانیه بود که اینجور بهم خیره شده بود
باالخره بیدار شدی؟؟؟باالخره؟؟؟اره عزیزم .نکنه میخوایی با ایسان مرخص بشی؟؟؟چطور؟؟؟دوروزه که بیهوشی.-دوروز؟؟؟ایسان چطوره؟؟؟
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ایسان خوبه ارمین پیششه .خیلی پشیمونه از این کارشعجب .چرا اینقدر گریه کردی؟؟؟چونکه حالت خیلی بد بود باید تحت درمان باشیبیخیال خوب میشمتا کی بیخیال؟؟؟در ضمن باید واسه عروسی خوب شده باشی ها .زیر قولت زدی ولی باید تا پس فرداخوب باشی.
چه زود گذشت .این مسافرت به دهن همه زهر شد مخصوصا تو.من کنارت حالم خوبه خوبه.میشه لباس هامو بیاری؟؟کجا؟؟؟بریم یه سری به ایسان بزنیمنه بشین تو تازه بهوش اومدی میگم خودش بیاد.خودش؟؟؟اون که حالش بدهنه اقا سورنا تو حالت بدتره .اون امروز مرخص میشه .االن هم دنباله کارای ترخیصشه.-------------ایسان:
وقتی چشم باز کردم کمی سرم درد میکرد با یاد اوری اون صحنه حالم دگرگون شد .یکدفعه چشمم
خورد به دستایی که توی دستم قفل شده بود وبه چشمایی که بسته بود ولی زیرش خیلی گود افتاده بود
.کمی دستم رو تکون دادم که ارمین از خواب پرید باال.
-باالخره بهوش اومدی زندگیم؟؟؟
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سرم خیلی درد میکنه..-بمیرم .همش تقصیر از منه.

تو که تقصیری نداری منو ببخش که باعث این همه عذابت شدمتو که گناهی نداری..ساعت چنده؟؟؟ساعتش رو نگاه کرد وگفت:تازه  1صبحه.بقیه کجان خوبن؟؟؟منظورت از بقیه سورناست دیگه؟؟؟نه خوب نیست.یکدفعه نشستم رو ت-خ-ت وگفتم:
چی؟؟؟بخواب سر جات .حالش خیلی خرابه .از دیروز تاحاال بیهوشه.اخه چرا؟؟؟حمله های عصبی وسرفه شدید باعث شده بره توی کما .بقیه هم پیشش هستن ببین با این حماقت چکارکردی ایسان.
خب به من چه که سورنا حالش خرابه.به تو چه؟؟؟هنوز هم نفهمیدی؟؟؟واقعا گیرنده هات خیلی ضعیفن.چیو؟؟؟سورنا عاشقته.این کلمه مثل چکش هزار بار توی سرم خورد اروم گفتم:
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-چرت نگو اون هانیه رو دوست داره.

تو چرت نگو ایسان .اگه هانیه میدید روانی میشد اون بیهوش شدن سورنا رو اون موقع که تصادف کردیوواست زار میزد واز کاری که کرده پشیمون بود رو اون موقع که ایست قلبی کردی وگفت عشقم تنهام
نمیذاره رو ندید .واال تاحاال صد بار خود کشی کرده بود .نمیگم به خاطر من .بلکه بخاطر اون بچه که
توشکمه خواهرمه دیگه از این مسخره بازیا دست بردار میدونی تاحاال چند بار هانیه از حال رفته؟؟؟فکر
نکنم اینقدر تو سورنا رو دوستش داشته باشی .بعدشم میدونی که رسیدن شما دوتا به هم محاله .پس به
خودت بیا .میدونی چقدر اذیت میشم وقتی میبینم داری میسوزی این عشقو از سرت بیرون کن ایسان
اخه چجوری؟؟؟میخوایی کمکت کنم؟؟؟میکنی؟؟؟البته تو عشقمی ازم جون بخواه.ممنونم .پس کمکم کن لطفا به نظرت چکار کنم؟؟؟به نظر من درخواست طالق صادر کن .تا یک هفته دیگه از هم جدا بشید.این نامردی نیست وقتی اون هنوز توی کماست بخوام واسش در خواست رد کنم؟؟؟؟نه نیست.ناراحت نشه؟؟؟مگه نمیخوایی این عشقو نابود کنی؟؟؟اخه این انصافه وقتی روی ت-خ-ت داره دست وپنجه نرم میکنه با مرگ ازش جدا بشم؟؟؟/بهتره هرچه زودتر از این بند خالص بشی ایسان به خودت بیا ببین تو دیگه جایی نداری اون وهانیه االنبچه دار شدن بابا بفهمه اگه سورنا باهاش ازدواج نکنه مطمئن باش اون رو نابود میکنه .تو که نمیخوایی از
دستش بدی؟؟؟اونم واسه همیشه بهتره قبل از اقدام بابا واسه اینکه هانیه با سورنا ازدواج کنه اسمت از
شناسنامه سورنا حذف بشه..
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باشه پس به وکیلم خبر بده.-باشه.

واز اتاق بیرون رفت یک روز دیگه گذشت ومن درخواست طالق رو امضا کردم دور از چشم هانیه همه
بهم گفتند که طالق نگیرم ولی من این درخواست مسخره رو امضا کردم ولی االن خیلی پشیمون شدم .به
در اتاق دو تقه خورد هانیه وارد شد.
سالم ابجی ایسان خوبی؟؟؟سالم ممنونم تو خوبی؟؟؟خوبم سورنا بهوش اومدهجدا خیلی خوشحال شدم تبریک میگمممنونم .میشه بریم پیشش میخواد با چشمای خودش ببینه که خوبی.باشه کمکم کن لباس بپوشم بریم.--------سورنا:
وقتی هانیه رفت قند توی دلم اب شد یعنی االن ایسانم رو میبینم؟؟؟یعنی میشه همه چیز درست
بشه؟؟؟پنج ثانیه نگذشته بود که دو تقه به در خورد دستم رو داخل موهام کردم وکمی مرتب کردم
وگفتم:
میتونی بیایی.وقتی حسام رو همراه وکیلم دیدم کمی متعجب شدم هانیه قبل از اینکه بره بهم گفته بود که من وایسان از
طریق هواپیما منتقل شدیم تهران .پس اینجا چه خبره؟؟؟
حسام:سالم دادا خوبی؟؟؟
-سالم ممنونم چه خبره حسام؟؟؟
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راستش چیجوری بگم دادا قول بده خ-و-نسردی دا حفظ کونی تا بگم.بگو؟؟؟مردم از نگرانی.راستش .راستش ایسان درخواست طالق داده .دیروز درخواست طالق فوری وغیابی داده .که تو االنبهوش اومدی وخواستاره اینه که توافقی طالق بگیرید.
چه توافقی؟؟؟؟چه طالقی ؟؟؟چی داری میگی؟؟؟؟ایسان اینقدر پست نیست اونم وقتی که من در حالدست وپنجه نرم کردن با مرگم طالق بگیره داری شوخی میکنی.
وکیل:نه اقای سرداری اینم داد خواستشون بنا به داد خواست روز طالق دوشنبه هفته اینده است.
چی؟؟؟؟یعنی اینقدر ایسان پست فطرت شده؟؟؟من بخاطر اونه که اینجور شدم .من.
حس کردم ته دلم دیگه خالی شد حس کردم باز قلبم یخ زد درست مثله روزی که سوفیا ترکم کرد ومن
رو محکوم به بد بودن کرد من بخاطر سوفیا دست از انتقام مادرم کشیدم .از خیلی چیز ها وحاال ایسان
.واین ضربه من رو داغونم میکنه من مطمئنم .سریع بدونه هیچ حرفی برگه رو امضا کردم .وکیل رفت
حسام اومد نزدیک ودستم رو گرفت:
دادا این بشر اصال عقل نداره ولی کارای تو هم اشتباه بود به نظرم جدایی شما دوتا به نفع هردوتونهاینجوری اسیب کمی به ایسان میرسه.
حسام میشه تنهام بذاری؟؟؟داداداد زدم:میخوام تنها باشم تنها میفهمی؟؟؟
سریع از اتاق رفت بیرون
از ت-خ-ت اومدم پایین ورفتم سمت پنجره .رفتم سمت کمد وپاکت سیگار رو از جیبم در اوردم فندک
زدم روشنش کردم
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چقدر حالم خرابه ایسان به سادگی از من دل کند دوتقه به در خورد وسریع در باز شد سرم رو چرخ دادم
چشمم توی دوتا چشمی که واسم همیشه ج-ذ-ا-به گره خورد چرا ایسان همیشه با چشماش حرف
میزنه؟؟؟چرا اینقدر این چشم ها گیرایی داره؟؟؟بهم چشم دوخت هانیه لبخندی زد وگفت:
اینم ایسان عشقم ببین خوبه؟؟؟تمام نفرتم رو توی چشمام ریختم وتوی کلماتم.
ایشون عالیه عزیزم .عالی.هانیه اومد نزدیک وگفت:
باز سیگار؟؟؟مگه دکتر نگفت بده؟؟؟بد واسم دیدن ریخت یک نفره.ایسان اشک توی چشماش اومد
هانیه:عزیزم ایسان پشیمونه بعدشم اون دختر خوبیه بدونه منظور اون حرفا روزد به دل نگیر هرچی نباشع
دختر خاله امه .عزیزمه .فامیلمه دوستمه .مگه نه ایسان؟؟؟
ایسان اشکش رو پاک کرد وگفت:
من برم مزاحم نباشم.با نفرت گفتم:
تازه اولشه چه کم تحمل کجا؟؟؟حرفامو خوب گوش کن.- ....
فقط مظلومانه به چشمام چشم دوخته بود.
فکر نکن من ارمینم وخر میشم با نگاه مظلومت.هانیه:سورنا .گناه داره.
-گناه رو ما داریم بخاطر این خانوم سوختیم.
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هانیه:چرت نگو سورنا .به خاطر دوتا چرت وپرتی که حالش خوب نبود وگفت؟؟؟
هانیه یک لحظه منو وایسان رو تنها میگذاری؟؟؟میخوام چندتایی نصیحت دوستانه بهش بکنم؟؟؟هانیه:باشه عشقم ولی اصال خودت رو اذیت نکن.
ورفت بیرون .وقتی رفت بیرون ایسان اومد نزدیکم نزدیک ونزدیک تر
خوبی سورنا؟؟؟واسه من اشک تمساح نریز ایسان که حالم ازت بهم میخوره.واسه چی خب؟؟؟واسه چی؟؟؟هه واسه چی؟؟؟دادزدم:واسه چی داره؟؟؟؟چشماش رو بست واروم گفت:
اینجا بیمارستانه .اروم باشدادزدم:میخوام نباشم میخواد هر قبرستونی باشه باشه چرا مثله کنه چسبیدی به زندگیم؟؟؟؟گمشو از
زندگیم بیرون میبینی تو هیچ جایی نداری دیگه .نه تو قلبم نه تو خونه ام نه تو زندگیم هیچیم نیسی برگه
های طالق غیر حضوریتم امضا کردم مثه اینکه خیلی مشتاقی با ارمینت ازدواج کنی نه؟؟؟؟خیلی پررویی
.خیلی رو داری بخدا .تو از سگم کمتری سگ بهش محبت بشه دمی تکون میده نه اینکه پاچه بگیره.
دستش رو برد باال ومحکم فرود اورد توی گوشم
هیچ معلوم هست چی میگی سورنا؟؟؟از کدوم محبت حرف میزنی؟؟؟؟هان؟؟؟به کسی بگو که دیدهباشه .این تویی که باید دماغتو از زندگیم بکشی بیرون .حالم ازت بهم میخوره.
ویکدفعه چونه اش لرزید واشکاش ریخت.
تو یه حیونی .لیاقت نداری بی لیاقتی لیاقت عشق نداری .تو میدونی چی میخوایی؟؟؟سرش رو نزدیک اورد ویکدفعه ....خیلی غیر منتظره بود .کمی همراهیش کردم عصبی ازم جدا شد
وگفت:
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تو اینجور ادمی هستی این چیزا رو میخوایی .واشکش رو پاک کرد وادامه داد دیگه گول اون ظاهرفریبنده اتو نمیخورم نمیخورم .کثافت حیونه عوضی.
وسریع از اتاق بیرون رفت به جهنم برو به درک .کثافت اشغال .سریع لباس هام رو عوض کردم دیگه
تحمل این محیط رو نداشتم .دلم کمی ارامش میخواست هانیه اومد داخل:
اِ لباس پوشیدی؟؟؟چه خوب دکتر گفت میتونی بری خونه واستراحت کنی بابا هم کمی نگرانت شدهتازه فهمیده.
موضوع حاملگیت رو هم میدونه؟؟؟نه هنوز .بریم؟؟؟بریمراه افتادیم سمت پله ها که یکدفعه ایسان وارمین جلومون سبز شدند با نفرت بهش نگاه کردم
ارمین:خب ما دیگه بریم برگه های ترخیص رو میگیریم وکمی دیگه میاییم خونه..
هانیه:باشه داداش
راه افتادیم سمت خونه اسفندیار وقتی رسیدیم اسفندیار دم در منتظر بود از ماشین اومدم پایین.
سالم پسرم خدا بد نده؟؟؟سالم ممنونمبریم داخلرفتیم داخل.
کمی گذشت ایسان هم اومد همراه ارمین
اسفندیار:ایسانم تو خوبی؟؟؟
ایسان:مرسی عمو.
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اسفندیار ده بار از باال تا پایین ایسان رو نگاه کرد نکبت.
الغر شدی عمو جونچیزی نیست.چرا مراقب خودت نبودی؟؟؟خب دیگه شد.ارمین:ایسانم کمی استراحت کن شب بریم مهمونی خونه هما اینا
اسفندیار:هما کیه؟؟؟
ایسان:دوستمه عروسیشه
هانیه:اره به منم گفت ماهم دعوتیم .امشب حنا بندونشه.
اسفندیار:به سالمتی خوش بگذره.
ایسان وهانیه عزم رفتن کردند
گفتم:هانیه صبر کن.
هانیه ایستاد وهمچنین ایسان:
اسفندیارجان من وهانیه قراره که اون هفته ازدواج کنیم.اسفندیار جا خورد:چی؟؟؟؟
هانیه:بله بابا.
ایسان با نفرت بهم چشم دوخت خوشم میاد همینجوری پیش بره عالیه.
اسفندیار:چقدر زود .خب یک ماه دیگه بگذارید که کمی تدراکات بچینیم.
هانیه:نمیشه بابا شکمم بزرگ میشه.
اسفندیار با تعجب:شکمت؟؟؟
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من:بله دخترتون ازم بارداره
اسفندیار:چی؟؟؟
ویکدفعه قرمز شد ودکمه های یقه اش رو باز کرد وکرواتش رو شل کرد.
هانیه:بابا خوشحال نشدی؟؟؟
اسفندیار داد زد:شماها چه غلطایی میکنید دیگه .روتون خیلی زیاد شده
لبخندی خونسردانه زدم وگفتم:
زنه اینده امه هرکاری دوست دارم میکنم.اسفندیار تمام مجسمه ها رو به دیوار زد
دادزدم:باال بری پایین بیایی چیزی عوض نمیشه اسفندیار.
همگی با چشمای گرد شده نگاهم میکردند رفتم سریع باال وهانیه وایسان هم رفتند به اتاق هاشون خوبه
از خوبم بهتره.
تا ساعت  6عصر خوابم برد.
امروز هم هوا برفی بود دیگه کم کم زمستون روبه تمومیه ولی هنوز برف های شدیدی میباره .رفتم ح-م-
ا-می یک ساعته ولباس هام رو پوشیدم همراه ارمین وهانیه وایسان راه افتادیم ایسان مثله همیشه زیبا
شده بود وادم رو به وجد میاورد ولی خودم رو بی تفاوت نشون دادم باید هم همینجور بشه رسیدیم به
مراسم مراسم عادی بود پسر ها توی استخر وجکوزی وطبقه زیرین خونه حسام بودیم ودختر ها هم طبقه
باال البته یه جورایی مختلط بود .دختر ها هم هر از گاهی میومدند داخل زیر زمین.
-------هانیه:
کمی که گذشت حوصله ام سر رفته بود رفتم ببینم سورنا کجا رفته طبقه زیر زمین نبود کسی هم
نمیدونست کجا رفته
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دکتر گفت شاید رفته باشگاه چون تلفنش زنگ خورد رفتم سمت باشگاه صدای ارمین توجهم رو جلب
کرد ویک گوشه پنهون شدم.
میگی چکار کنم؟؟؟روهام:نمیدونم ولی اینا طالق نگیرن بهتره.
ارمین:من نمیتونم از ایسان بگذرم که.
حسام:ولی داداشت چی؟؟؟سورنا؟؟؟
ارمین:راست میگی یک عمره نمیشناختم داداشی دارم به اسم سورنا .ولی حاال .حاال که میدونم سورنا باهام
همخونه از یک باباییم نمیتونم.
"چی؟؟؟سورنا؟؟؟سورنا داداشمه؟؟؟؟وای نه .دروغه ".
روهام:جواب دی ان ای ها اومد؟؟؟
ارمین:اره مثبت بود سورنا سرداری پسره اسفندیاره میفهمی؟؟؟؟
حسام:اگه سورنا بفهمه روانی میشه.
روهام :راست میگین بیایین بریم تا شک نکرده..
ورفتند .من مبهوت نشستم روی زمین .یعنی من از برادرم حامله ام؟؟؟؟خدایا اشکام شروع به ریختن کرد
.دیگه نمیتونم نفس بکشم من قراره با داداشم ازدواج کنم؟؟؟وای خدا .سریع سوییچ ماشین که دستم بود
رو از کیفم بیرون اوردم ودویدم سمت حیاط نمیتونم سریع رفتم سمت خونه چندباری نزدیک بود تصادف
کنم ولی نشد .خدایا هیچ کسی خونه نبود.
با گریه رفتم سمت اتاقم من خودمو میکشم از همه مهم تر ایسان وسورنا عاشقه همن وای چه غلطی کردم
من دیگه نمیتونم زندگی کنم سریع برگه ایی در اوردم ونامه نوشتم.
سالم سورنا جان .بخدا نمیخواستم اینجور بشه ولی شد من تازه فهمیدم که تو برادرمی وعاشق ایسان .منرو ببخش من رو ببخش که ناخواسته باعث درد کشیدنت شدم این بچه از اولش هم نباید به وجود میومد
.دوستدارت هانیه..
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اشک هام برگه رو خیسه خیس کرده بود رفتم سمت ح-م-ا-م وخواستم تیغ روی رگ هام بکشم ولی
نشد .پشیمون شدم ونامه رو تا زدم وگذاشتم داخل کشو .نمیتونم عروسی هما رو بهم بزنم فردا بعد از
عروسی کارم رو تموم میکنم..
---------سورنا:
یکدفعه دیدم هانیه غیب زد هرجایی رو دیدم نبود ساعت نزدیکای  48بود رفتیم خونه مجبور شدم همراه
ارمین وایسان برگردم سریع رفتم اتاق هانیه خیلی عادی خوابیده بود چقدر امشب صورتش نورانی بود
.رفتم سمت اتاق وبه خواب راحتی رفتم صبح ساعت  42بیدار شدم ورفتم به دنبال روهام امروز برادرم
داماد میشه رفتیم سمت ارایشگاه مخصوص همراه حسام وارمین وروهام بعد از ارایش خیاط اومد ولباس
ها رو اورد به نظر من کت وشلوار مشکی مخمل با دکمه سردست از جنس طال وکفش های دست دوزی
که از المان واسش سفاش دادم ومارک کریستین دیور بود رو پوشید.
ساعت  1عصر شد رفت سمت ارایشگاه وهمراه هانیه رفت اتلیه توی اون زمان هم من وارمین وحسام
رفتیم سمت باشگاه که برای مراسم بود همه چیز خوب پیش میرفت مراسم اتیش بازی وخیلی چیز های
دیگه ساعت رو نگاه کردم  7بود
رفتم به دنبال هانیه واز ارایشگاه به سمت مراسم رفتیم رفتارش خیلی عجیب شده بود اصال حرف نمیزد
مراسم شروع شد وقتی ایسان رو توی اون لباس ابی رنگ دیدم اه از نهادم بلند شد ولی خودم رو کامال بی
تفاوت نشون دادم بعد از اون رقص مسخره ایی که همراه هانیه کردم رفتیم سمت میز هایی که سلف
سرویس بود برای شام کمی غذا برای خودم کشیدم ورفتم وروی یک کاناپه نشستم کمی از غذا رو مزه
مزه کردم .دلم خیلی گرفته بود رفتم سمت محوطه بیرونی باشگاه که باغ بود .در حال قدم زدن بودم که
صدای ایسان رو شنیدم:
دیونه من رو اینجا اوردی واسه چی؟؟؟ارمین:میدونی خیلی ج-ذ-ا-بی؟؟؟
یکم نزدیکتر رفتم تا ببینم چه خبره چشمم اونی که نباید ببینه رو دید با تمام توان دستم رو مشت کردم
هیچ غلطی نمیتونم بکنم هیچ غلطی طعم ل-ب های شیرین عشقم رو امشب که توجه زیبایی جشن بود رو
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این مردک چشید از عصبانیت در حال منفجر شدن بودم از اونجا دور شدم کمی که گذشت ایسان وارمین
اومدند اشغال ها
خیـ -..ا..-ـت کار.
هانیه:چرا گرفته ایی سورنا؟؟؟
چیزی نیستاگه اسفندیار بابات باشه چیکار میکنی؟؟؟حالت خوبه؟؟؟خدا نکنه .من حاضرم بمیرم اما پسر یه ادم پست فطرت نباشم..یعنی نمیتونی ببخشیش؟؟؟هرگز .چرا این سوال مسخره رو پرسیدی؟؟؟همینجوری؟؟؟نظرت در مورد ایسان چیه؟؟؟به ارمین میاد.همین؟؟؟دیونه شدی ؟؟؟اخه من چه نظری در باره ایسان داشته باشم؟؟؟؟نمیدونم خوشگله نه؟؟؟اره خوشگله.اگه یک روز بین من واون حق انتخاب داشتی کدوممون رو انتخاب میکردی؟؟؟دیونه شدی تو؟؟؟این چرت وپرتا چیه میگی؟؟؟همینجوری.توی دلم گفتم معلومه ایسان رو انتخاب میکردم ساعت رو نگاه کردم ساعت  4نیمه شب شده بود.
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بریم هانیه دیگه.حاال؟؟؟اره کمی خسته امبریمرفتیم سمت هما وروهام
تبریک میگم داداشموگرم ا-غ-و-ش گرفتمش

روهام:هیچ کدوم از خوبیات رو فراموش نمیکنم خیلی به خاطرم خسته شدی تموم هماهنگی ها رو یک تنه
انجام دادی اینقدر خوبی که نمیتونم توصیفت کنم سورنا انشاهلل جبران میکنم.
قابل نداره .کار خاصی نکردمهما:بخدا اگه شما وداداش حسام نبودید این چیز ها به راحتی حل نمیشد ممنونم که حمایتمون کردید.
کاری نکردم زن داداش انشاهلل به پای هم پیر بشید وغصه ایی توی زندگیتون نیادهما اشکش چکید وگفت:
انشاهلل همه چیز واست درست میشه داداشم یک روز هم تو به اونچه که الیقشی میرسی.ممنونمروهام هم اشکش رو پاک کرد
داماد که گریه نمیکنهوزدم به بازوش.
روهام:تا در خونه ام واسه عروس کشون نمیایی؟؟؟
-خسته ام بخدا .نمیتونم دیگه روی پاهام بایستام میدونی که؟؟؟
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باشه درکت میکنم برو فردا میبیمنتباشه باز هم تبریک میگم داداشم.حسام:پ کوجا؟؟؟تازه اولیشس.
-برم دیگه حسام جان حالم چندان خوب نیست.

حسام:میخوایی من هم بیام همراهت؟؟؟بگذار به دکتر بگم بیاد چکت کنه
الزم نیست حسام جان نگران نباش هانیه همراهم هست.حسام:خب اینجوریه کا حال نیمیدد.
حسام ترو جدت گیر نده.حسام:باشد برو انگار اوضات خیلی قمر در عقربس..
بریم هانیه؟؟؟هانیه:بریم.
همراه هانیه رفتیم سمت عمارت کسی خونه نبود هانیه اومد سمتم:
عشقم خوبی؟؟؟دستاش رو اویز گردنم کرده بود.
میشه برم بخوابم هانیه خسته ام.اخه چرا؟؟؟نکنه بخاطر ایسانه؟؟؟وای خدا هانیه چرا امشب گیر دادی به ایسان؟؟؟ودستش رو از دورم باز کردم وراه افتادم سمت پله ها نیمه راه بودم که با بغض گفت:
خیلی عاشقشی مگه نه؟؟؟با صدای تقریبا رسایی گفتم:
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برو بخواب هانیه فردا در موردش حرف میزنیم.شاید فردا هیچ وقت نیاد.-میاد مطمئن باش.

زیر لب چیزی گفت که اصال متوجه نشدم یکدفعه بلند گفت:
سورنا.باز چیه؟؟؟دیدم که پشت سرم ایستاده.
خداحافظ..برو بخواب خیلی داری چرت میگی امشب.باشه من رفتم.چقدر چشماش غم خاصی داشت صدای اسفندیار به خودمون اوردمون.
چه خبره بچه ها؟؟؟هانیه:هیچی بابا شب بخیر.
وسریع رفت داخل اتاقش.
اسفندیار:چیشده سورنا؟؟؟
نمیدونم بخدا بذار برم بخوابم این دوروزه اصال نخوابیدم.اسفندیار:مثله اینکه هانیه خیلی ناراحت بود.
دختر شماس نمیدونم چیشده.یکدفعه صدای نهیبی از اتاق هانیه اومد اسفندیار ومن پریدیم توی اتاق پنجره ها باز بود ترس توی
وجودم رعشه دووند.
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پرده ها توی دستای باد نوازش میشد اسفندیار اروم زمزه کرد:
هانیه بابا کجایی؟؟؟نگرانی دلشوره .تمامی احساسم بهم ریخته بود .باز این بالکن لعنتی ..اروم وبا ترس قدم برداشتم
اسفندیار جلو تر بودبا بغض گفت:
هانیه بابا کجایی؟؟چشم به اتاق چرخوندم یک برگه یا یک نامه روی میز بود دور از چشم اسفندیار دستم گرفتم روش
نوشته شده بود:
سورنا این ماله توئه ترو خدا نگذار بابا بخونتش.سریع توی جیب کتم گذاشتمش یعنی چی شده؟؟؟اسفندیار لب بالکن ایستاد وبه محض اینکه سرش رو
پایین گرفت داد زد:
نــــــــه هانیه .نــــــــهسریع دویدم سمت بالکن وچیزی رو که نباید رو دیدم باز این صحنه تکرار شد ولی اینبار برای دشمنم
.ولی هیچ حس خوشحال کننده ایی نداشتم .خالی از حس وخیلی ناراحت به جسد پر از خ-و-ن هانیه که
روی برف ها افتاده بود چشم دوختم باز یک روز برفی سریع دویدم پایین .وقتی اسفندیار رو دیدم که
هانیه رو ا-غ-و-ش گرفته ته دلم خالی شد.
خیلی سوزناک داد میزد وموهای هانیه رو نوازش میکرد واشک میریخت اشک هام شروع به ریختن کرد
کنج حیاط فرود اومدم روی زمین خدمتکار های اسفندیار هم درحال گریه کردن بودند .کمی گذشت که
بادیگارد های اسفندیار هم اومدند.
یکدفعه در با ریموت باز شد من فقط گنگ چشم دوخته بودم .ارمین با قهقه پیاده شد وخنده روی لب
هاش ماستید همونجور ایسان ارمین با سرعت به سمت جسد پر از خ-و-ن خواهرش دوید وباالی سرش
ایستاد.
ایسان جیغ زد:
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-چه خبره اونجا؟؟؟

همه در حال زار زدن بودند ومن از همه دلم بیشتر گرفت واسه اون بچه ایی که توی شکمش بود واسه
اینکه کم کم حس هایی در حال شکل گرفتن توی وجودم از هانیه بود .اون لحظه حس کردم چقدر ایسان
میتونه بد باشه چقدر اخه؟؟؟
چقدر این دختر هواشو داشت ولی حاال بخاطر این چیزای ساده خودش رو از بالکن پرت کرد پایین
..چقدر از ایسان بیزارم .ارمین سمتم اومد ویقه امو گرفت:
چیشد هان؟؟؟چیشد که خودش رو کشت؟؟؟؟وبا هق هق فرود اومد روی زمین.
ارمین .من ..من من مقصر نیستم..واشک هام شروع به ریختن کرد
دادزد:چرا مرد؟؟؟هان؟؟؟؟
نمیدونم .خودش خودش رو پرت کرد پایین.چی میگی هان؟؟؟سرفه هام باز شروع شده بود قلبم هم خیلی درد میکرد حس کردم نفسم باال نمیاد
ارمین دادزد:سورنا .سورنا غلط کردم خوبی؟؟؟اسپری کجاس؟؟؟؟بابا .بــابـــا.
داخل داخله ماشینه..دادزد:ایسان برو اسپری سورنا رو از ماشینش بیار
واشک هاش روی صورتم ریخته شد.
-داداشی سورنا .بخدا نمیخواستم اینجور شه .دووم بیار
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ایسان اسپری رو به ارمین داد وارمین واسم زد وقتی حالم بد میشد تمام عضالتم منقبض میشد ودیگه حتی
تکون هم نمیتونستم بخورم کمی که گذشت نفس هام سبک شد همراه ارمین کنج دیوار نشستیم ارمین
سرش رو روی پاهاش گذاشته بود با بغض گفت:
چرا مرد؟؟؟نمیدونم نمیدونم.ایسان:سورنا خوبی؟؟؟
- ..
جسد رو پرستار های امبوالنس توی امبوالنس گذاشتند یکدفعه اسفندیار به طرفم حمله اورد ویقه ام رو
گرفت:
چیکارش کردی سورنا؟؟؟؟دخترم قوی بود از این کارا نمیکردارمین:بابا.
خفه شو ارمین خفه شو .اگه هوا خواهرت رو داشتی اینجور نمیشد .خفه شو.ودستاش شل شد از دور یقه ام وشروع به هق هق زدن کرد دستم رو گذاشتم سرشونه اسفندیار و گفتم:
اسفندیار بخدا.دادزد:گمشو از خونه ام بیرون ..نمیخوام دیگه قدم نهضت توی خونه ام باشه .گمشو.
ارمین:بابا.
باز دادزد:ارمین گفتم خفه شو .اگه سورنا تا پنج دقیقه دیگه دمت رو نگذاری روی کولت وبری یک گلوله
حرومت میکنم دادزدم:بسه .بسه مگه من چکار کردم؟؟؟؟
ارمین اروم در گوشم گفت:
-سورنا دیگه بهتره بری.
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توی چشمای ارمین نگاه کردم پلک زد وبهم اطمینان خاطر داد خدمتکار اسفندیار چمدونم رو اورد
.ایسان با بغض توی چشمام نگاه میکرد گذاشتم چمدونم رو داخل ماشین ورفتم از عمارت بیرون حالم
خیلی خراب بود .رفتم سمت پنت هاووسم با اسانسور رفتم باال وماشینم رو داخل بردم .از ماشین پیاده
شدم خیلی داغون بودم .نشستم سر میز بار وشروع کردم به ویسکی خوردن کمی که گذشت صدای زنگ
در اومد رفتم وبدونه اینکه از چشمی ببینم در رو باز کردم ارمین پشت در بود با چشم های متورم قرمز
اومد داخل.
در رو نبند یک نفر دیگه ام هست.پاهاش این قد کوتاهش .از پایین تا باال رفتم خودشه کسی که دیگه هیچ حسی بهش ندارم ایسان تو منو
کشتی.
سورنا خوبی؟؟؟از جلوی در کنار رفتم اومد داخل.
---------ایسان:
وقتی سورنا رفت دلم میخواست من هم دیگه توی عمارت نباشم .ارمین اومد توی اتاقم
ایسانبلهبابا رفته کالنتری هیچ کسی خونه نیست من هم دارم میرم پیشه سورنا.من هم میامتوکجا؟؟؟لدفن ارمین من از تنهایی میترسم بعدش هم اینجا تحمل ندارم بمونم همش خاطره های هانیه جلوچشممه.
-لباست رو عوض کن تا بریم.
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سریع لباس هام رو عوض کردم ورفتم بیرون همراه ارمین رفتیم به یکی از منطقه های مرکز شهر دو
اپارتمان اونطرف تر از برج اپارتمانی بود ماشین رو توی پارکینگ پارک کردیم ورفتم همراه ارمین باال
همه جا از تمیزی برق میزد ودکوراسیون خیلی زیبایی داشت ارمین طبقه  322رو زد یعنی اخرین طبقه
میشه جلوی درب طالیی رنگی در اسانسور باز شد ارمین زنگ رو زد کمی که گذشت سورنا در رو باز کرد
ولی بوی شدید مشروب وسیگار میداد.
رفتم داخل .واو اینجا خیلی قشنگه خیلی با یاد اوری صحنه هانیه که پر از خ-و-ن بود سر وبدنش اشک
توی چشمم جمع شد.
ارمین :سورنا مشروب زدی؟؟؟
میخوری؟؟؟حس کردم اضافه ام بینشون رفتند سمت میز بار.
ارمین:ایسان بیا..
رفتم پیششون
ارمین:چجور خودکشی کرد؟؟؟
سورنا اشکش رو پاک کرد وگفت:
با ...باهم کمی صحبت کردیم .از سر شب همش دیونه شده بود .نِــ ...نِــمیدونم بخدا.باشه خودت رو اذیت نکن.ارمین.چیه؟؟؟سورنا حالش خوب نیست نگذار بخوره.بیخیال ایسان.سورنا:ارمین.
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بله داداش؟؟میشه کتم رو از تو ماشین بیاری؟؟؟-البته

ارمین رفت سورنا یک دستش روی پیشونیش ودست دیگش روی میز بود .ودر حال گریه کردن دستم
رو روی دستاش گذاشتم ول-ب-م رو تر کردم:
همه چیزیکدفعه دستش رو با نفرت پس کشید وگفت:
بهم دست نزن میفهمی؟؟؟دست نزن ازت بدم میاد.وای خدای من رسما غرورم رو خدشه دار کرد کمی ازش فاصله گرفتم کمی مست بود.
ارمین کتش رو روی میز گذاشت بامستی بازش کرد وپاکتی رو از داخلش کشید بیرون پاکت رو باز کرد
هر لحظه قیافه اش تغییر میکرد یکدفعه دیونه شد ودستش رو کشید روی میز وتمامی مشروب ها وجام
ها روی زمین ریخت وشکست
رسما دیونه شده بود وداد میزد.
نمیخوام .خدا ..خدا..تمامی وسایلش رو شکسته بود من گوشه ایی از دیوار ایستاده بودم ارمین رفت نزدیکش وکمی ارومش
کرد.
چیشده داداشم؟؟؟سورنا مثله ابر بهاری اشک میریخت دلم واسش خیلی سوخت.
ارمین ..ارمینوفرود اومد روی زمین ارمین کمی ماساژ داد شونه هاشو وگفت:
-چیشده تو اون برگه چی نوشته بود؟؟؟
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-ارمین .ارمین اسفندیار بابامه.

این کلمه هزار بار توی سرم چرخ خورد اسفندیار بابای سورناست؟؟؟وای خدا دستم رو روی دهنم
گذاشتم وشروع به اشک ریختن کردم یعنی هانیه خواهر سورنا بوده؟؟؟؟وای خدای من یعنی هانیه از
داداشش حامله بوده؟؟؟؟ارمین کمی ماساژ داد شونه هاش رو مثله اینکه چیز خاصی نشده باشه.
داداش اروم باش .کی بهت گفت؟؟؟اون .اون نامه رو هانیه قبل مرگش واسم نوشته بود.چی؟؟؟اون از کجا فهمیده؟؟؟ابرو هام پرید باال یعنی ارمین میدونسته وهانیه رو از سورنا جدا نکرده.
سورنا دادزد:تو تو میدونستی؟؟؟
اروم باش داداشم اروم باش.من داد زدم:یعنی چی ارمین؟؟؟تو میدونستی وجلوی هانیه رو نگرفتی که با داداشش باشه؟؟؟
ارمین:چرت نگو .داداش چیه؟؟؟اون االغ قبل از اینکه خودش رو بکشه باید مطمئن میشد از موضوع
.هانیه از اولشم خیلی ساده واحمق وزود باور بود.
یعنی چی؟؟؟سورنا داد زد:من نمیخوام ارمین .میفهمی؟؟؟نمیخوام ..من یک عمره یک عمره به دنبال اون کثافت بودم
..یک عمره منو عذابم داد.
اینجا چه خبره؟؟؟؟ارمین:ایسان همینو بدون که هانیه دختر ما نبود ویک دختر سر راهی بود
چی؟؟؟ارمین:یعنی مرگش خیلی بی مالحضه گی بود که خودش کرده .بابا میگفت وقتی  8سالش بوده میارنش
ودم در خونه اش میذارن .حاال فهمیدی؟؟؟؟
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سورنا .پس چرا دیگه غصه میخوری ببین همه چیز حله خودت رو عذاب نده چیزی تقصیر تونیست.سورنا دادزد:تو چی میدونی هان؟؟؟
ارمین:ایسان برو توی یکی از اتاق ها یک سری چیزا هست ندونی بهتره.
ولی اخه.ارمین:بهت میگم برو.
سریع رفتم توی یکی از اتاق ها اخه چیو ندونم بهتره؟؟؟چی شده؟؟؟
---------سورنا:
در حاله دیونه شدن بودم یعنی اسفندیار عوضی بابامه کسی که یک عمر حسرتش رو کشیدم .کسی که من
رو الیق اسم فامیلیش ندونست؟؟؟
ارمین:اروم باش داداش .اروم باش
چرا اروم باشم؟؟؟میفهمی اون حیون بابامهراستش منو وحسام وروهام میخواستیم این موضوع رو بهت بگیم ولی نمیشد .اره اسفندیار باباته ومنحتی یواشکی تست دی ان ای گرفتم ازتون .ولی بدون که اون هم یک نفره مثله خودت
.میفهمی؟؟؟راستش نمیدونم چجور بگم .ولی ولی مادرت مادرت اسفندیار رو به این روز انداخته.
چی؟؟؟؟دیگه گفتن بقیه این موضوع باشه یه وقت دیگه خیلی سنگین میشه نمیتونی حضمش کنی.نه بگو؟؟؟نمیشه داداشگفتم بگو؟؟؟-نمیشه بخدا یه بالیی سر خودت میاری.
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بهت میگم بگو میفهمی؟؟؟داداش قول بده اروم باشی؟؟قولدارو هات کجان؟؟؟میخوایی چیکار؟؟؟یه ارامش بخش میخوری بعدش بهت میگماین مسخره بازیا چیه؟؟؟-میخوری همین که گفتم.

توی کشوی کابینت هاست .نمیدونم برو ببین کجاسترفت وجست وجو کرد وهمراه یک لیوان اب به زور به خوردم داد
راستش سورنا نمیدونم چجور بگم من این موضوعات رو از پدر بزرگمون فهمیدم.پدر بزرگمون؟؟؟ارهزنده است؟؟اره.کجاست؟؟؟خیلی پیره .توی یکی از مناطق کوهستانی رشت زندگی میکنه.چی؟؟؟اره از وقتی مامان بزرگ فوت کرده رفته اونجا بابا هم هر از گاهی میره سرش ولی بابا رو عاق کرده بهخاطر کار های ناپسندش.
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-چی؟؟؟

یک روز حدود دو سه هفته پیش من رفتم اونجا .قبال توی پرونده ات وپرونده قتل های مشکوک یکعکس از مامانت دیدم الکساندرا رفته بودم خونه پدر بزرگم خیلی باهم دیگه جوریم خیلی از من در برابر
مافیا محافظت میکنه .اونجا عکس مادرت رو توی البوم کنار عکس بابا دیدم .از بابا محمد پرسیدم دلیل
چیه؟؟؟چرا این عکس اینجاست
گفت:این عکسه زنه اوله اسفندیاره
گفتم:این مادر دوستمه.
گفت:میدونم سورنا رو میگی؟؟؟
اون منو میشناسه؟؟؟اره خیلی دقیق هم میشناستت میگفت که مادرت با پدرش توی کار قاچاق بودند بعد از اون پدرشمیمیره واون مجبور میشه سفر کنه به کشور مادریش ایران .واینجا میشه که اسفندیار مادرت رو میبینه
ویک دل نه صد دل عاشقش میشه بابا محمد میگفت اون روزا اسفندیار یکی از وزرای مهم کشور شده
بوده با اون سن کمش وواسه همین به راحتی مادرت رو خواستگاری میکنه وبهش میدند گویا مادرت هیچ
حسی به اسفندیار نداشته .همش خیـ -..ا..-ـت میکرده .توی کار قاچاق بوده تا اینکه یک شب با قاچاق
چی های مواد پدرت میبینتش که در حال ز-ن-ا بوده .پدرت عصبی میشه وطالقش میده واز اون روز به
بعد مادرت به فالکت کشیده میشه وگویا یک داستان دروغین به پسرش تحویل میده واسفندیار هم از
این بابات خیلی ناراحت بوده تا اینکه به اجبار پدر بزرگ مامان من وهمایون رو میگیره .وبعد از اون
مادرت واسه اینکه بابام رو توی کار خالف بکشه هر کاری میکنه تا اینکه ازش اتو میگیره .ویک شب
زمستونی هم مافیایی قاچاق مادرت رو تهدید میکنند واون هم اسفندیار رو واسفندیار عصبی میشه
ومادرت رو نمیدونم از بالکن پرت میکنه دارش میزنه یه همچین چیزیه..
چی؟؟؟ناگهان خون به مغزم رجوع کرد ودادزدم:عوضی داری دروغ میگی .مادر من پاک بود یه قدیسهبود حیوون درست حرف بزن .کثافت وعوضی اون اسفندیاره میفهمی چی میگی؟؟؟
سورنا به خودت بیا فکر کردی چرا تا حاال سر پایی؟؟؟خانواده مادرت توی رم وایتالیا که یکی از مافیایسر شناسی هستند حمایتت میکنند االغ بفهم داییت زنده اس...میفهمی اون بزرگترین قاچاقچیه
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دروغه دروغه ..از زندگی من برید بیرون همتون .من میخوام یک ادم عادی باشم .عادی.باور نداری برو پیشه بابا محمد.هیچ کدومتون رو باور ندارم هیچ کدوم.کاغذی رو دستش گرفت وادرس دقیق رو روش نوشت ودادزد:
ایسان بیا بریم.ایسان اومد
ببین سورنا .این ادرسه .بابا محمد رو اذیت کنی خونت رو میریزم مراقب باش .هر جور خودت میدونیمیخوایی توی تاریکی وحماقت محض سر کنی میتونی نری به این ادرس.
گمشو از خونه ام بیرون.ایسان:ادرس عمو رو واسه چی بهش دادی؟؟؟
هرچی نباشه یه حق نوگی داره ادا کنه .بریمایسان:سورنا مراقب خودت باش.
ورفتند در اخر اخم غلیظی تحویل ایسان دادم نشستم کنج دیوار وتمام افکارم روی سرم اوار شد یعنی
مادر من؟؟؟
کسی که میپرسدیدمش کسی که با جون ودل دوسش داشتم یه ادم پست فطرته؟؟؟دیگه حتی با این
ارجیف دلم نمیخواد سر خاکش برم .ادرس روی میز خود نمایی میکرد پاره ش کردم وریختم توی سطل
اینقدر مشروب خوردم که خوابم برد.
ساعت  42بود بیدار شدم حتی دلم نمیخواست خاک سپاری هانیه برم رفتم ویک لیوان شیر داغ کردم
وخوردم.
چشمم افتاد به کاغذ های خورد شده توی سطل ریختمشون روی زمین وچسب اوردم وبه هم دیگه
چسبوندمشون.
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رفتم توی اتاقم وساک ورزشیم رو روی ت-خ-ت گذاشتم ویک دست لباس داخل اون قرارا دادم ورفتم
سمت ماشینم.
سوار شدم وبا شدت رانندگی کردم بعد از چند ساعت به رشت رشیدم جاده کوهاستانی رو طی کردم به
محوطه محافظت شده که پر از بادیگارد بود رسیدم دم در کوهستان یک نگهبان ایستاده بود..
بفرمایید؟؟؟نوه اقا محمد هستم.نمیشه برید داخلبرو کنار اقا اعصابم ضعیفه.نمیشهاز ماشین اومدم پایین کلتم رو در اوردم وروی شقیقه نگهبان گذاشتم دادزدم:
در رو باز کن.ماشینی ترمز کرد ولی توجه نکردم یک نفر که صدای خیلی مسنی داشت تک سرفه ایی کرد وگفت:
همیشه عجله میکنی؟؟؟برگشتم وون ضد گلوله مشکی که کنار ماشینم بود رو دیدم وپیر مردی که قد بلند بود وعصایی دستش
بود ودر حال اومدن به سمتم بود رو دیدم نگهبان رو چرخ دادم وگلوش رو فشار دادم وکلت رو به طرف
مرد گرفتم تمامی بادیگارد ها روی سرم اسلحه کشیدند پیر مرد دستش رو باال برد وتکونی داد همه سالح
هاشون رو غالف کردند
بذارید ببینم اقا سورنا میخوان چکار کنن.تو کی باشی پیری؟؟؟اعصاب معصاب ندارما به این نوچه ها همونجور که دستور دادی بگو در باغ رو بازکنن میخوام این مردک اسمش چی بود .ها محمد خان رو ببینم.
-چکارش داری جوون؟؟؟
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به توچه؟؟؟-شاید ربطی داشته باشه.

نوه اشم .شاید هم نباشم خیلی هارت وپورت کرده وحرفا زده.سورنا یکی دوهفته پیش منتظرت بودم .ارمین همیشه شیش ماهه بود وصبر نداشت چجور بهت نگفته تواین مدت؟؟؟
اسلحه ام رو اوردم پایین وگفتم:
تو؟؟؟اره .پسرک االغ مگه کسی رو بابا بزرگ پیرش اسلحه میکشه؟؟؟؟برو بذارباد بیاد.ببین اگه اسفندیار بفهمه زنده ایی زنده ات نمیذاره خشم وانتقام چشمش رو کور کرده..فعال درگیره پسرت .دختر جونش به فنا رفتمیدونم.ببین پیری این چیزا که گفتی اگه حقیقت داشته باشه اسمون خدا رو به زمین میارم.هیچ غلطی نمیتونی بکنی .حاال هم سوار ماشینت میشی وبدونه اینکه خطایی کنی پشت سرم میایی.رسما گنگ شدم نگهبان رو ول کردم ورفتم وسوار ماشینم شدم همراه مردک پیر رفتیم داخل باغ .محلی
که داخل اون زندگی میکرد چیزی از عمارت وقصر کم نداشت رفتیم داخل همه جا پر بود از محافظین
پلیس مگه این مردک رئیس جمهوره؟؟؟
=دلیل این بادیگارد هات چیه؟؟؟
این ها برای محافظت از من اینجان-هههههه خنده دار بود

569

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-چیش خنده داشت؟؟؟

اخه از تو پیری کی میخواد محافظت کنه؟؟؟اوفیش نکنه اینا جلو اضرائیلو میگیرن؟؟؟؟درست حرف بزن.اگه حرف نزنم؟؟؟به سیخ میکشمتاخ ترسیدم حاال بگو اینهمه محافظه کار ی چیه دیگه؟؟؟اینا واست زوده بفهمی .فعال جریان پدرت رو حضم کن بعد اگه پس نیافتادی واست این موضوعات رومیگم.
ببین پیری من اعصاب ندارم میزنم خودمو نابود میکنما پس زودتر حرفت رو بزن.این محافظ ها واسه اینکه که من یک نجیب زاده هستم.خخخخخخ شوخی جالبی بود .دولت اینقدر بیکاره که مرز هارو بیخیال بشه واز ایک نجیب زاده محافظتکنه..
نه بیکار نیست .منتهی من از فرانسه  1سالم بود برای محافظت وتبعیت اومدم ایران چون ایران رو خیلیدوست داشتم تمام ثروتم رو هم به شاه بخشیدم برای ابادانی کشور یک جورایی من کنت ایرانی محسوب
میشم .یا چجور بگم کارخونه های من که وابسطه به دولته .یا خرید مجاز سالح برای ارتش وسپاه از کشور
های مختلف .وشیوه های مرزبانی وجلو گیری از قاچاق که دیگه از وقتی پسرم کارم رو خراب کرده ومن
برکنار شدم همه اینا دلیلیه واسه محافظت از من در برابر مافیا ومحافظت از پرونده های دولت.
خیلی خیالت داری بخدا .باید ببریمت اسایشگاه .اینقدر خیاالتی شدی فارسی رو فول تر از من حرفمیزنی ومیگی که فرانسویم.
مغزت اندازه یک فندقه سورنا واسه اینه گفتم نمیتونی هیچ چیز رو درک کنی درست شبیه اون پدر بیلیاقتتی.
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-ببین توهین نکن پیری.

اهان پس توهین های تو چی میشه؟؟؟اینو بدون کشته مرده دیدنت نبودم چون فهمیدم مامور فدرالیدلم به حالت سوخت واال اگه توی کار قاچاق بودی وروزی با اسفندیار همکاری میکردی حتی اسمتم نمی
اوردم.
خوبه .پس یعنی من االن باید با دمم گردوم بشکنم اصال عالیه مامانم قاچاقچی بابا قاچاقچی .پدربزرگممامور ووزیر دولت عجب نمایشنامه توپی عجب بخدا شما نوبر دارید اصال یه دونه اید؟؟؟حاال این فیلمتون
کی اکران میشه؟؟؟؟
کودن همه چیز رو به مسخره بازی نگیر .دیر میشه در ضمن لیاقت ایسانم نداری ..یه ادم بی لیاقتی..نظر لطفتهوایستادم که برم با بشکنی بادیگارد هاش حولم دادن روی صندلی
من گفتم برو؟؟؟؟تا وقتی من نخوام از جات تکون نمیخوری میفهمی؟؟؟؟خب دیگه؟؟؟ایستادم وکلتم رو گذاشتم روی شقیقه هاش.
من از مرگ نمیترسم سورنا درست شبیه خودت .درست شبیه پدرت .اگه شلیک کنی هیچ چیز حلنمیشه.
پیری ترو سر جدت این مغزمن تردمیل نیست روش میدوی..منم نمیگم تردمیله .حرفای ارمین رو باور کن.چرا باور کنم؟؟؟چونکه من خوبیتو میخوام پسرم.هرچی دارم تالش میکنم اوضاع بهتر بشه بدتر میشه.-خوب میشه یک روز همه چیز.
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مطمئنم اون روز من نیستم.من همیشه حمایتت میکنمامیدوارم یک روز دیر نشه.نمیشه تو نوه امی.-چرا اسفندیار رو عاق کردی؟؟؟

بی لیاقتیش رو نشون داد اونم بخاطر الکساندرا مادرت خودش همه چیو خراب کرد اولش همه چیزخوب بود.
چرا؟؟؟چی چرا؟؟؟چرا این بال ها باید سر من بیاد؟؟؟نمیدونم شاید خدا میخواد مقاومتت رو بسنجه.برو بابا خدا کیلو چند؟؟؟پسرم در مورد خدا کفر نگو.خدا هیچ وقت واسه من نبوده میفهمی؟؟؟؟سورنا به خودت بیا.دیره .من دیگه خسته ام میفهمی؟؟؟خسته ام نمیکشم .دوست دخترم ازم حامله بود .بچه ام مرده اونمبخاطر حماقت های مادرش که فکر کرده من داداششم خودش رو هم به کشتن داد .ایسان رو از دستش
دادم .مامانم اون فقط امیدم بود میفهمی؟؟؟سر خاکش میرفتم انگیزه میگرفتم واسه کشتن بابام ولی حاال
میفهمم اینهمه خودم رو اذیت کردم بخاطر چی؟؟؟بخاطر کی؟؟؟؟حاال میفهمم خیلی بی کسم .همه در
حقم نامردی رو تموم کردن .حاال بذار برم
-کجا میخوایی بری؟؟؟
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یه جایی که نه تو باشی نه اسفندیار ونه ایسان .من دیگه از همتون بریدم محمد خان خسته ام کردیدزندگیم دیگه تحملش سخته خیلی سخت
سورنا دیونگی نمیکنی ها.دیونگی از نظرت تا چی باشه .ای کاش یک بالی اسمونی سرم نازل میشد.سورنا به خودت بیا.یک ادم که باخته دیگه هیچ وقت به خودش نمیاد هیچ وقت .من همه چیمو از دست دادم .دیگه حوصلهسر وکله زدن با اسفندیار رو هم ندارم.
یعنی میخوایی از پرونده دست بکشی؟؟؟پرونده خودش من رو کنار زد .با طعنه اخر جمله ام گفتم :بابابزرگ.وایستادم واز سالن رفتم بیرون دستم رو بردم وخواستم درب ماشین رو باز کنم که صدام زد:
سورنا.به سمتش برگشتم
مراقب خودت باش اگه هم یک روز خواستی میتونی بیایی پیشه من .من تا زنده ام حمایتت میکنم.پلک زدم وسوار شدم واسش چراغ زدم واون دستش رو روی هوا تکونی داد سریع برگشتم تهران شب
شده بود خسته رفتم سمت اتاقم وخودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم .وموبایلم رو خاموش کردم.
-------------ایسان:
بعد از خاکسپاری هانیه عمو خیلی مشکوک به ارمین نگاه میکرد ترس وجودم رو گرفته بود واز همه مهم
تر این بود که سورنا حتی واسه خاکسپاری هم نیومد یعنی چی میشه ته این داستان؟؟؟مامان وبابا نیومدند
وگفتند دو هفته دیگه به تهران میان دو روز دیگه دادگاهم با سورنا بود خودم هم نمیدونم باید چکار کنم
.واز همه مهم تر دوستم رو از دست دادم واینکه نمیدونم چرا هیچ کدوم از پسرا نیومدند خاکسپاری وبعد
از اون شبش همراه ارمین رفتیم خنه روهام همه از سورنا سوال میپرسیدند ولی کسی ازش خبری نداشت
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موبایلش خاموش بود حسام هم میگفت که چندباری خونه هاش رو رفته ولی کسی نبوده فقط مونده بود
خونه ایی که اون روز من هم بودم همراهش همگی رفتیم اونجا دلم واسه عایشه خیلی تنگ شده بود
باز هم از سورنا خبری نبود یک روز بعد.
ارمین:ایسان فردا دادگاهه حتما میاد دادگاه.
شاید .بیخیال من خوابم میاد فردا هم ساعت ده باید حاضر باشیم.ارمین:ایسان چند روزه دلم همش شور میزنه.
واسه چی؟؟؟نمیدونم بابا خیلی بد نگاه میکنه.مگه مشکلی هست؟؟؟راستش من نمیتونم بهت چیزی بگم جون توهم به خطر میافته ولی اگه چیزیم شده یا یک ساعت غیبمزد بدونه اینکه بهت گفته باشم به ساردین ومامانت خبر بده..
باشهببین واسه اینکه جلو چشم بابا نباشم باید چند روزی برم ایتالیا پیشه مامانت ولی تو بمون بعد طالقت میاممن میگم واسه شرکت میرم بعد از اون میام وازدواج میکنیم ومیریم ایتالیا این چند روز حسابی همه چیز
به هم ریخته اس.
ارمین.من باید برم بعدا بگو بلیط بگیرم واسه فردا پرسیدم گفتند ساعت  4پروازه..باشه.ارمین رفت خیلی استرس داشتم ولی بهش نگفتم که نمیخوام از سورنا جدا بشم خب نمیشم نمیتونم ازش
جدا بششم نمیتونم تنهاش بذارم .ای کاش فردا اتفاقی بیافته که من نخوام بگم جدا نشیم کاش سورنا نیاد
دادگاه ای کاش .یکی دوساعتی فکرم مشغول بود ..تا اینکه باالخره خوابم برد تا صبح چندباری کاب-....
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و-...س دیدم واز خواب پریدم .ساعت نزدیکای نه بود که بیدار شدم دوشی گرفتم ولباس هام رو پوشیدم
همراه ارمین راه افتادیم سمت دادگاه همه دوستای سورنا که اونشب توی ویال بودند اومده بودند .اسمم
واسم سورنا گفته شد رفتیم همگی داخل دادگاه.
قاضی:اقای سورنا سرداری ..سورنا سرداری نیومدند؟؟؟
وکیل:پنج دقیقه صبر کنید اقای قاضی.
توی دلم قند کیلو کیلو اب میشد ارمین مادام با سورنا تماس میگرفت ولی میگفت خاموشه پنج دقیقه هم
گذشت
قاضی:دادگاه بعدی میره واسه ماه دیگه ..اتمام دادگاه..
حسام :ایسان چرا نیومد؟؟؟
نمیدونم بخدا.ارمین:نکنه اتفاقی واسش افتادی باشه؟؟؟به بابا محمد هم زنگ زدم میگه دوروز پیش اومده.
ارمین پروازت دیر نشه؟؟؟راست میگی .تو با تاکسی برو خب هفته دیگه میبینمت.میبینمت.روهام:ایسان اخرین بار کجا بود؟؟؟
پنت هاووسش بود.حسام:میگما دادا روهام بیخیال .مثی اوندفه یهوکی خودش میاد .چیزیش نیمیشد سورنا قویس.
با تاکسی تا خونه رفتم وای خدا چقدر خوشحالم که سورنا نیومد.
رفتم توی اتاقم وروی ت-خ-ت دراز کشیدم دوروز میگذره که باز هم از سورنا خبری نیست از نگاه های
خیره عمو دیگه حالم در حال بد شدنه خیلی بد به ا-ن-د-ا-مم چشم میدوزه ساعت ده بود بعد از خوردن
شام عمو نشسته بود روی مبل مخصوصش.
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صدام زد:ایسان جان دیگه نمیایی واسه عمو ناز کنی؟؟؟
به اجبار رفتم پیشش اشاره زد به پاهاش نشستم روی پاهاش دستش رو کشید توی موهام وگفت:
چند روزه کم حرفی؟؟؟حوصله ندارم عموچرا؟؟؟همینجوری.نکنه ؟؟؟وای از خجالت در حال اب شدنم
نه.ایستادم وگفتم:
من برم شب بخیرشب بخیر عزیزم.رفتم توی اتاقم خیلی خجالت کشیدم موبایلم رو در اوردم واسم سورنا خودنمایی میکرد شماره اش رو
گرفتم وای بوق زد.
بله؟؟؟سالم سورنا خوبی؟؟؟هستی؟؟الووووو؟؟؟بگو؟؟؟-کجایی؟؟؟
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پنت هاووسم هستم.اها .همه نگرانتن.-چیزیم نیست

وقطع کرد بی ذوق دلم واسش خیلی تنگ شده بهتره بخوابم که فردا برم یک سری بزنم بهش خوابیدم
نیم ساعتی نگشته بود حس کردم یکی داره ل-ب هام رو میب-و-س-ه چشم باز کردم عمو بود با ترس
گفتم:
عمو..سیس ایسان سیس .قول میدم بد نگذره.چی میگید عمو؟؟؟یکدفعه رو ت-خ-تی رو پس زد از روم و....دادزدم:
ولم کن .نکنعموم چطور میتونه این کار رو بکنه قرصی رو توی دهنم گذاشت هرچه جیغ میزدم فایده ایی نداشت کمی
کتکم زد تا اروم بشم چرا من اینقدر بدبختم که هرکسی میتونه میاد وازم استفاده میکنه .هنوز داشت کار
خودش رو میکرد دست بردم ومجسمه کنار دراور رو برداشتم ومحکم زدم توی سرش .خ-و-ن هاش
روم ریخت نمیفهمیدم چیکار کنم تمام صورتم کبود شده بود ..سریع دویدم سمت کمدم ولباس پوشیدم
وقبل از اینکه بیدار بشه دویدم سمت حیاط نشستم پشت رل بی ام دبلیوم وتا تونستم گاز دادم رسیدم به
دم در خونه سورنا اشک صورتم رو پر کرده بود داشتم از حال میرفتم ماشین رو پارک کردم رفتم که برم
سوار اسانسور بشم نگهبان گفت:
کجا خانوم؟؟شما؟؟؟من من همسر اقا سورنا هستم.نمیشه خانوم یعنی چی هرکسی بیاد بگه همسر اقا سورناست وبره باال.-سورنا شوهرمه بذار برم
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اگه راست میگی صبر کن زنگ بزنم بهش.اقا ترو جدت دارم از حال میرم.----------سورنا:

وقتی ایسان بهم زنگ زد تازه از خواب بیدار شده بودم وموبایلم رو روشن کردم تلفن خونه یک ساعت
بعد شروع به زنگ زدن کرد عه خدا لعنتت کن فتحی.
بله اقای فتحی؟؟؟اقا ببخشید مزاحم شدم خانومی توی البی اومده میگه همسرتونه حالش هیچ خوب نیست.همسرم برو بابا .اسمش چیه؟؟؟ایسان ایسان فرد.چی؟؟؟ایسان؟؟؟بذار بیاد باال.چشم قربانایسان اینجا چکار میکنه؟؟؟
رفتم سمت در ووقتی در رو باز کردم ایسان با صورتی داغون وپر از خ-و-ن جلوم بود
ایسان.خواست از حال بره که توی ا-غ-و-شم گرفتمش.
باهات چکار کردن ؟؟؟- ..
-ایسان
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از حال رفته بود بردمش سمت اتاق خوابم وگذاشتمش روی ت-خ-ت .کمی الکی اوردم زدم به مچ
دستش بهوش اومد.
ولی باز از هوش رفت دکمه های مانتوش رو باز کردم هیچ چیزی نپوشیده بود وجای دست روی بدنش
بود.
خدایا وای باهات چکار کردن؟؟؟بدنش پر از خ-.......ن بود ..با کمی دستمال مرطوب ب...ش رو پاک کردم
بدنش کبودی داشت زخم هاش رو هم با پنبه والکل پانسمان کردم نیم ساعتی گذشته بود خیلی نگرانش
بودم یکدفعه با جیغ بیدار شد.
سیس .سیس ایسان جات امنه.یکدفعه شروع به هق هق زدن کرد.
حالت خوبه؟؟؟سرش رو به نشونه نه تکون داد وباز هق هق زد.
سورنا .سو سورنا بهم ت........ز کرد.با شنیدن این کلمه خ-....-ن توی رگ هام یخ زد چه کسی جرات کرده به زن من ت.......ز کنه؟؟؟
عه سورنا به خودت بیا به تو چه؟؟؟این دختر حال بهم زن ترین دختریه که دیدم .حالم ازت بهم میخوره
ایسان هیچ معلوم نیست چکار کردی که باهات این کارو کردن.
کی؟؟؟چکار کرد؟؟؟اسفندیار .عموم .به به به من ت......ز کرد هر .هرچی جیغ زدم .هرچی جیغ زدم کنار نرفت .من .من زدمبا با مجسمه تو تو سرش اون مرده ..مرده.
بمیره به درک ..بهت گفتم بهت گفتم از اون خانواده دور شو گفتم یا نگفتم؟؟؟؟-سورنا .میترسم.
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سیس نترس .نترس .من هستم .سیس.بدنش مثل یخ بود ومیلرزید پتو رو بهش پیچ دادم.
سردته؟؟؟حالم بده سورنا ..حالم بده..اسفندیار اشغال خ-و-نت رو میریزم.وای به تو چه سورنا.
پاشو ببینم ایسان.سو سورنا کج کجا؟؟؟بریم اداره اگاهی.نه..نه؟؟؟؟چرا نه اونوقت.نریم .اون عمومهچی؟؟؟ادم به این احمقی ندیده بودم.
پس برو به درک.سورنا.اسم من رو رو زبونت نیار.-من

خفه شو ایسان بسه .مگه بهت نگفتم دیگه جایی تو زندگیم نداری؟؟؟؟چرا دست از سرم برنمیداری؟؟؟چرا گورت رو گم نمیکنی از زندگیم بریم بیرون .راحتم بذار از دستت خسته ام
میفهمی؟؟؟خسته
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واز اتاق رفتم بیرون ودر رو محکم به هم کوبیدم حتی دیگه دلم هم واسش نمیسوزه هیچ حسی بهش
ندارم.
چند ماه اومد تو زندگیم داغونم کرد ورفت ایستادم کنار پنجره وبه نمای شهر چشم دوختم کمی که
گذشت اومد بیرون از اتاق صورتش خیلی داغونه نگاش کن هنوزم نمیخواد بره از اون حیوون شکایت کنه
نزدیکم شد ومن از توی شیشه بهش چشم دوختم مانتوش رو پوشیده بود ولی دکمه هاش باز بود نزدیک
ونزدیک تر شد دستم رو گرفت توی دستش کمی جا خوردم.
سورنا باهام قهری؟؟میشه بگی چرا؟؟؟برو اتاق خواب بیرونم نیا جلو چشمم.اخه چرا؟؟؟ودستم رو محکم فشرد از این نزدیکی که نمیتونستم کاری کنم بیزار بودم به نمای شهر خیره شدم
وچیزی نگفتم.
سورنا .باهام حرف بزن تورو خدا.-

.

چرا دادگاه نیومدی؟؟؟نمیخوایی چیزی بگی؟؟؟نه.گفتم االن میره توی اتاق ولی ولی اون منو از پشت ب-غ-ل کرد .دست های باریک وزیباش رو دور
کمرم پیچ داد
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سرش رو از پشت روی شونه ام گذاشت وای خدا وای .دستم رو روی دستش گذاشتم وباز کردم دستش
رو وچرخیدم.
حتما همین کارو کردی واسه اسفندیار که ت.....ک شد وبهت ت......ز کرد..یکدفعه دستش رو برد باال وگذاشت توی صورتم مثل این بود که یک پارچ اب یخ روم ریخته شده باشه.
حقیقت تلخه نه ایسان؟؟؟خواست بعدی رو بزن که دستش رو گرفتم توی چشماش اشک جمع شد با بغض گفت:
تلخ تویی واخالق گندتچشمم روش ثابت موند کشیدمش توی ا-غ-و-شم نمیتونستم این دوری رو نمیتونستم تحمل کنم اونم
وقتی که ایسان اومده.
اومده پیشم .ولی نه سورنا نمیشه وقتی یاد اسفندیار افتادم که بهش دست درازی کرده ازش بیزار شدم
توی چشمام چشم دوخته بود رهاش کردم ورفتم سمت اتاق خوابم.
دادزد:
حیونه عوضی..یک ساعتی گذشت رفتم بیرون اها خوبه رفته توی اتاقش نشستم روی کاناپه .تی وی رو روشن کردم
.کمی کانال ها رو زیر ورو کردم که پلک هام سنگین شد وهمونجا خوابم برد.
--------ایسان:
وقتی سورنا رفت توی اتاقش من هم رفتم سمت اتاقی که داخل اون بودم کمد رو زیر ورو کردم چیزی
پیدا نکردم واسه پوشیدن جز یک لباس خواب قرمز رنگ که کمی ج-ل-ف بود .هیچ لباسی نداشتم
بیخیال سورنا شوهرمه .گذاشتم اون رو روی ت-خ-ت ورفتم سمت ح-م-ا-م وقتی خوب خودم رو تمیز
کردم رفتم بیرون لباس خواب رو پوشیدم
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خواستم درازبکشم که دیدم چقدر تشنمه رفتم بیرون با همون لباس خواب رفتم سمت اشپزخونه وکمی
اب خوردم وقتی عزم رفتن کردم سورنا رو دیدم که مثله بچه ها چشماش رو بسته وبا اخم غلیظی به
خواب رفته دلم واسش رفت.
رفتم نزدیکش برم واس پتو بیارم رفتم داخل یکی از اتاق ها که دکوراسیون سفید داشت وروت-خ-تی رو
کشیدم وهمراهم بردم روی سورنا خیلی اروم انداختم که از خواب بیدار نشه چشمم به ل-ب هاش افتاد
نمی فهمه
مطمئنم نمیفهمه رفتم روی لبه کاناپه موهام رو که خیلی پرپشته رو توی دستم گرفتم که یک موقع روی
صورت سورنا نیافته .سرم رو بردم پایین وپایین تر یکدفعه تکه ایی از موهام از دستم خارج شد وروی
صورتش افتاد با وحشت چشم باز کرد ومن کنترلم رو از دست دادم وافتادم روی سورنا به لباسش چنگ
زدم وای چه غلطی کردم کاش این کارو نمیکردم
قلبش بلند صدا میداد قلب من هم دست کمی از اون نداشت دوطرف بازوم رو چسبیده بود که روی زمین
نیافتم با ترس سرم رو باال اوردم وبه چشمای سبزش خیره شدم موهام هنوز خیس بود کمی .اروم دستش
رو از بازوم رها کرد واورد باال وتار مویی که توی پیشونیم اومده بود رو کنار زد.
چقدر این لباس خواب بهت میاد.وای خدا غلط کردم .نفس های تندش روی پ-و-س-تم میلغزید در حال اتیش گرفتن بودم یکدفه من
رو کنار زدوخودش هم نشست وا چه مرگشه؟؟؟چند بار دست توی موهاش فرو کرد ویکدفعه مثل بمب
ساعتی منفجر شد
تو اینجا چه غلطی میکنی ایسان؟؟؟من .من.نه پس من؟؟؟؟گفتم چه غلطی میکنی؟؟؟مگه نگفتم برو اتاق خوابت.خب خب رفتم ح-م-ا-م تشنه ام بود خواستم اب بخورم دیدم چیزی روت نیست گفتم حتما سردتمیشه.
-من گفتم چکار کردی؟؟؟من گفتم چرا از اتاق خوابت بیرون اومدی؟؟؟چرا همونجا نموندی؟؟؟
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-وا مگه نمیفهمی؟؟؟میگم تشنه ام بود.

تشنه ت بود درست روم پتو انداختی دستت درد نکنه واسه چی اونجور دیگه روم افتادی؟؟؟من ...من روت نیافتادم عه.وایستادم که برم یکدفعه از جا پریید ودستم رو کشید باز پرت شدم توی ا-غ......-شش من رو از خودش
جدا کرد وگفت:
پس عمه ام اونجور سکندری خورد روی من؟؟؟خب خب ترسیدمچرا باید بترسی؟؟؟کمی اروم شده بود
چون .چونچون چی؟؟؟میخواستم .میخواستممیخواستی چی؟؟؟ب-ب-و-س-مت.وای دل رو زدم به دریا وگفتم االن منتظرم که بمب ساعتی منفجر بشه سکوت مطلق کرده بود .اروم دستم
رو رها کرد سرم رو با ترس باال اوردم اروم وریلکس گفت:
تو تو میخواستی چکار کنی؟؟؟خب ببو...مت دیگه.تو سرت به جایی خورده؟؟؟-نمیدونم.
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ایسان .هیچ معلوم هست داری چکار میکنی؟؟؟ارمین ارمین عاشقته.میدونمیکدفعه دادزد:
میدونی که میخواستی منو ببو....ی؟؟؟خب .خب اره .اره دیگهایسان چه غلطی داری میکنی؟؟؟من من غلطی نمیکنم شوهرمو میـ...سم همین.یکدفعه دستش رو داخل موهاش کشید وگفت:
که شوهرتم؟؟؟حاال یادت اومده شوهر داری؟؟؟سورنا.سیس .فردا میریم بلیط میگریم واسه ایتالیا میری پیشه ارمینت بعدش هم من طالقت رو غیر حضوریمیدم .تمام جریان اسفندیار رو هم واسش میگی.
سورنا.حرفی نباشه..خواست بره که گفتم:
سورنا من من عاشقت شدم.بی حرکت ایستاد گفتم اخیش راحت شدم
--------سورنا:
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نزدیک بود دیونه بشم ایسان به من گفت به من گفت عاشقتم .بیخیال سورنا این عشق از اولشم غلط بوده
.سرم رو ریلکس بدونه اینکه سوتی دستش بدم چرخش دادم با دوقدم بهم خودش رو رسوند.
سورنا بخدا .بخدا من عاشقت شدم.وای خدای من وای.
چرا دلم میگه نذارم جایی بره ولی عقلم میگه بیخیال شو اروم پلک زدم
که چی؟؟؟سورنا چی میگی؟؟؟میگم عاشقتم که چی واسه چیه؟؟؟که چی این عشق نیست ایسان به خودت بیا.یکدفعه دیونه شد.
دادزد:روانی میگم عاشقتم چرا نمیفهمی؟؟؟
اروم تر از همیشه گفتم:
ایسان این ح-و-سه زود گذره .بعدش هم تو که منو میشناسی زن ها برام معنی خاصی به جز هم خوابیندارن اون روزا هم که باهات بودم فقط واسه هم خوابی بود.
این حرف ها زدنش واسم خیلی سخت بود ولی این عشق از پایه اشتباه بود باید ریشه این عشق بخشکه
چونه اش لرزید با بغض گفت:
فقط واسه اتاق خوابت بودم؟؟؟اروم گفتم:درسته .االن بچه امو از دست دادم تو شرایطی نیستم که بخوام واست موضوع رو خاص تعریف
کنم پس رک میگم عاشقم نباش.
که بچه ات رو از دست دادی؟؟؟پس بچه ایی که از من مرد چی بود؟؟؟پس هنوز همه چیز یادشه؟؟؟ایسان تورو خدا همه چیو سخت نکن.
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بله ایسان االنم که توی خونه ام رات دادم فقط واسه اینه که سر پناه داشته باشی واال با اون کارت حتیتوف هم توروت نمینداختم..
داد زد:چی میگی تو؟؟؟
ایسان واقعیت رو گفتم.وپشت سرم دستم رو ضربدر کردم این نشونه وقتایی بود که به اجبار دروغ میگفتم.
دادزد:چی میگی؟؟؟
دادزدم:دادنزن سر من..
با بغض گفت:
من میرم پس.کجـــا؟؟؟به جهنم.جهنمیا چه گناهی کردن که تورو باید تحمل کنن؟؟گمشو.وخواست بره سمت اتاقش خواستم جلوشو بگیرم نگذاشت .رفتم همراهش توی اتاق سریع مانتوش رو
پوشید بایک حرکت کندمش وگفتم:
بنشین سر جات.میخوام برم میفهمی؟؟؟جایی که دوسم ندارن وبه اجبار هستم نمیتونم نفس بکشم میفهمی؟؟؟خوب گوشات رو باز کن تو هیچ جایی نمیری تا من نخوام فردا هم بلیط میگیرم میری پیش ارمین.باهاش ازدواج میکنی میفهمی؟؟؟؟
-من باهاش ازدواج نمیکنم همتون برید به درک..
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تو غلط میکنی.بدونه فکر کردن باهاش بحث میکردم.
ن م ی ر م.-ایسان منو عصبی نکنا.

حاال تو گوشاتو باز کن .چرا اینقدر گیر دادی به عمو که اخرش این بشه؟؟؟چونکه عموت یه کثافته.چی میگی؟؟؟خودتی.بدون داری از چه اشغالی دفاع میکنی.برو بابا.عموت از داعش هم بدتره خیلی االغی ایسان همتون رو گول زد اون بزرگترین قاچاقچی جهانه.مات نگاهم میکرد ومن بدونه فهمیدن موقعیتم همونجور حرف میزدم
اون یه کثافته مهتاب رو اون کشت.تو از کجا میدونی؟؟؟باچشمای خودم دیدم اون یک قاتله میفهمی قاتل .تو به یک قاتل میگی عمو.بهت گفتم از کجا میدونی.واسه اینکه از من زده بشه گفتم:
شاید من هم یه همچین ادمیم .ویک سری مدارک بهش نشون دادم.کاش نشون نمیدادم وای چه غلطی کردم بهت زده بهم چشم دوخت خواستم ولی نشد .باز گند زدم .چرا
به این دهن لق همه چیو گفتم؟؟؟؟دیگه نمیشه جایی بره.
-ایسان.
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به پرونده ها چشم دوخته بود وهمچنین به عکس ها عکس هارو از دستش کشیدم کاش نشون نمیدادم
ایسان دروغ گفتم اینا همش فتو شاپه.ایسان ببین اینا چرته .ایسان.وای خدا اشکی از چشمش چکید با بغض گفت:
تو تو یه قاتلی.این کلمه هزار بار توی سرم زده شد واسه اینکه حواسش رو پرت کنم کشیدمش سمت خودم و .....
باز کشیدمش سمتم با بغض گفت:
تو واین دنیای کثیفت رو دیگه نمیخوام سورنا ..دیگه نمیخوام.سیس .سیس ایسان.سرش رو باال اورد وتوی چشمام چشم دوخت همونجا بود که باز قلبم بی قرار شد نفس هامون بهم گره
خورده بود
عشقم رو کشتی .حاال بذار برم .از دنیام فاصله بگیر دنیای من جایی واسه یه قاتل نیست..پسم زد ودستام رو باز کرد ورفت وشلوار جینش رو پوشید وشالش رو سرش کرد مات نگاهش میکردم
رفت سمت در .دویدم سمت خروجی وکلتم رو دستم گرفتم قفل مرکزی رو زدم
دادزد:
عوضی باز کن واال جیغ میکشم.صدات به گوش کسی نمیرسه جیغ بزن.دادزد:تورو خدا بازش کن چرا نمیفهمی نمیخوامت هان.
-منم نمیخوامت اما تو جایی نمیری.
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سریع قفل مرکزی رو زد وخواست بره بیرون کشیدمش توی ا-غ-و-شم ودر رو بستم توی هوا لگد میزد
کمی از در دورش کردم .گذاشتمش زمین وکلت رو روش کشیدم ایستاد وسرش رو به کلت چسبوند
دادزد:بزن عوضی بزن وخالصم کن امشب دنیام ازم گرفته شد عموم بهم ت.....ز کرد فهمیدم کسی که
شوهرمه عشقمه وبا وجود ت.....زی که بهم کرد دیوانه وار دوسش داشتم یه قاتل پست فطرته بزن ..بزن
وخالصم کن
مات نگاهش کردم همونجور هق هق میزد به خودم اومدم دستش رو کشیدم وبردم به اتاق خوابی که
ساکنش بود انداختمش داخل ودر رو بستم ولی قفل نکردم چون از یک چیز مطمئنم از عشقه ایسان
واینکه اون من رو نمیفروشه.
رفتم سمت کاناپه نزدیک به اتاقش نشستم که اگه خواست کار احمقانه ایی کنه.
----------ایسان:
وقتی فهمیدم سورنا یک قاتله ازش بیزار شدم ولی از طرفی هنوز هم عاشقش بودم ته دلم گواهی میداد
ادم بدی نیست.
ولی نه شاید هم یه پست فطرت باشه واالن هم باز حبست کرده توی اتاق توی کیفم موبایلم رو در اوردم
سریع شماره بابا رو گرفتم باید بدونن سورنا من رو حبس کرده.
جانم ایسانبا گریه گفتم:
باباییجانم چرا گریه میکنی؟؟؟نجاتم بده بابایی.چیشده بابا؟؟؟؟-بابا یه پسره من رو توی خونه اش حبس کرده خیلی میترسم.
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پسر چیه؟؟؟؟چی شده ایسان؟؟؟بابا تورو خدا بیا نجاتم بدهباشه در اولین فرصت میاییم ایران .ادرس رو بده.-تهران. -بابایی خیلی میترسم.

هیس چیزی نگو خب کار های ما هم تموم شده اون تورو گروگان گرفته دیگه؟؟؟اره بابا .سریع بیایین.االن کجایی؟؟؟توی یه اتاق تنها حبسم کرده..باشه .ما میاییم.منتظرم بابا.بابا وقتی قطع کرد یکدفعه سایه وحشت روی تنم نشست سورنا باالی سرم ایستاده بود دادزد:
با کی حرف میزدی؟؟؟هی .هیچ کسهیچ کس؟؟؟؟موبایل.ندادم دادزد:موبایل
با ترس گذاشتم توی دستاش از در رفت بیرون ودر رو محکم بهم کوبید.
روانی.
اشغال بابا میاد ومنو از دست توی گالدیاتور نجات میده یک روز بعد .هنوز از اتاق بیرون نیومده بودم
نگاهی به اتاق کردم اونقدرا هم بد نبود میشه دوروز توش سر کرد همه جا رو کنکاش کردم چقدر قشنگه
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یک یخچال مشروب هم داخل کمد جاسازی شده بود درش رو باز کردم بله توش پر از مشروبه چقدر
باحال همه رنگی هست.
بدونه توجه به سورنا وباز یا قفل بودن در در یکی از اون شراب های ایتالیایی رو باز کردم ترق صدا داد
کمی این طرف اونطرف رو نگاه کردم کسی نیست یک جام دستم گرفتم وتا تهش رو پر کردم به ل-ب
هام گذاشتم ومزه کردم
ترش وتلخی باهم .کمی چندشم شد ولی یکدفعه همه رو سر کشیدم یکدفعه در باز شد جام وبطری رو
پشت سرم مخفی کردم.
سورنا:چکار میکنی ایسان؟؟؟
به تو چه؟؟؟چی پشتت پنهون کردی؟؟؟هر لحظه حس میکردم در حال منفجر شدنم وگرمم شده.
هیچی میگم گرمه چقدر.مشروب زدی؟؟؟؟به تو چه؟؟؟قه خنده ایی زد وگفت:
خیلی بدبختی .که واسه فرار از همه چیز داری مشروب میزنی .خخخخمرگ .میمون .بوزینه..به خنده اش ادامه داد وگفت:
چرا نمیخوایی باور کنی؟؟؟عصبی شدم شیشه مشروب رو محکم روی میز گذاشتم وجام رو به طرفش پرت کردم که خورد توی
دیوار وهزار تکه شد
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بغضم ترکید وشروع به گریه کردم.
عوضی تو یه حیونی..برو بابابه طرفش حمله کردم وبا مشت بهش میزدم
روانی اشغال .عشقه پاکمو نابود کردی ازت بیزارمبا خنده جوابمو میداد.

میمون میخندی؟؟؟تو یه روانی قاتل .دلم نمیخواد ببینمت.باشه .خخخخخخمرض.واشک هام از چشمام جاری شده بود.
اخی نازی اشکاشو .خخخخخخخفه شو.وبا مشت محکم به س-ی-ن-ه اش میزدم.
اخه اگه من خفه بشم تو میمیری .اونم از فراق ودوریم خخخخخخگمشو نکبت..بیا باهم گم بشیم .میایی؟؟؟؟خخخخخخخاشغال .عصبیم نکنورفتم طرفش که سوزش عمیقی توی پاهام حس کردم وبا تمام توانم جیغ زدم.
آییییییییییییییییییی.سریع جلو اومد اون کفش پوشیده بود
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-چیشده ایسان؟؟؟؟

چهره اش نگران بود روی زمین رو نگاه کردم پای چپم زیرش پر از خ-و-ن بود .باال گرفتم پام رو که خ-
و-ن هاش چکید
تو چکار کردی ایسان؟؟؟؟وسریع من رو توی ا-غ-و-شش کشید.
همونجور که عطر خوش بوش رو میبلعیدم دادزدم:
بهم دست نزن .ولم کن.گذاشتم روی ت-خ-ت..روی شلوارم هم ریخت خ-.....-ن ها نگران بهم چشم دوخت.
االن میام.بری دیگه بر نگردیایسان بس کن.وسریع رفت به ثانیه نکشید که با جعبه ایی اومد کمی پنبه وبتادین روی زخم های کف پام گذاشت
وگفت:
شلوارت رو در بیار.عمرا.پراز خ.....-ن شده.اصال.من رو روی ت.....-ت حول داد ومن افتادم دستش رو به شلوارم گذاشت وسریع دکمه شلوارم رو بازکرد
وبا یک حرکت شلوارم رو کشید از پاهام بیرون وای خدای من.
ایستاد نگاهش روی پاهام ثابت موند .مانتوم رو همراه اون لباس خواب مسخره کشیدم روی پاهام
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باید مانتوت رو هم در بیاری.اصالباشه خودم میام-نه.

وبه اجبار یکی یکی دکمه ها رو باز کردم مانتو رو درش اوردم جلوم زانو زد وپام رو توی دستاش گرفت
سر موکن رو زد داخل الکل ویکی یکی خورده شیشه ها رو در اورد وبا در اوردن هر کدوم من جیغ میزدم
پنبه رو الکلی وبتادینی کرد وروی زخم ها گذاشت گذاشتن اون همانا وجیغ وفریاد زدن من همانا.
چقدر داد میزنی ایسان .بسه کوچولو که نیستی.اروم باناداژ رو دور پاهام پیچ داد.
--------سورنا:
وقتی رفتم داخل سالن شماره ایی رو که ایسان زنگ بهش زده بود رو چک کردم با ناباوری شماره اقای
فرد رو دیدم
با موبایل خودم چک کردم اصال امکان نداره یعنی این اقای فرد پدر ایسانه؟؟؟؟نمیشه با ترس با تلفن
ایسان به همون شماره زنگ زدم وقتی اقای فرد الو گفت سریع قطع کردم .وای خدای من ایسان .ایسان
دختر همکاراری منه؟؟؟اگه اقای فرد بفهمه من به دختر عزیزش ت.......ز کردم نابودم میکنه .از طرفی
هم یکم اروم تر شدم بهتر پدرش یک ادمه قابل اعتماده
پس رسیدن به ایسان اینقدرا هم غیر ممکن نیست یک روز بعد یک روزه کامله ایسان از اتاق بیرون
نیومده .با صدای ترق به خودم اومدم .حتما از یک جای دیگه اس ولی
بیخیال
نشستم روی کاناپه یکدفعه به خودم اومدم این خونه که عایق صداست سریع رفتم سمت اتاق ایسان
..وقتی شیشه ها رفت توی پاهاش دلم خ.....-ن شد واسه اشکاش واسه این زجه ها دارم نابود میشم کاش
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بشه همه چیو بهش گفت .خیلی خ-و-نسرد باهاش برخورد کردم ولی باز همون شد .پاش رو پانسمان
کردم خیلی خسته شدم
به ساعت نگاه کردم ساعت  3نیمه شب بود ایستادم که از اتاق برم بیرون که گفت:
ممنونم..- ..
به راهم ادامه دادم به در رسیدم
کجا؟؟؟تو که از من بدت میومد.ورفتم از اتاق بیرون
رفتم سمت اشپزخونه ولیوان ابی رو همراه یک قرص ارامش بخش بردم واسش داخل اتاق.
باز که اومدی.رفتم نزدیکش وگفتم:
این قرص رو بخورچی هست؟؟؟ارامش بخشه.نمیخوام.دهنت رو باز کن ببینم.اونقدر جدی ومحکم گفتم که دهنش رو باز کرد گذاشتم داخل دهنش واب رو دستش دادم خیلی دلم
میخواست امشب باهاش میبودم ولی نمیشه بودن منو ایسان غیر ممکنه .اونم با وجود داداشم که عاشقانه
اون رو میپرسته.
-ایسان فردا میریم دادگاه..
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واسه چی؟؟؟طالق.چشم هاش پر از اشک شد
چرا؟؟؟-چرا نداره باید راهمون جدا بشه.

ببینم نکنه واسه اینکه عموم بهم ت..ع....دی کرده میخوایی ازم جدا بشی؟؟؟نه .دیگه نمیشه ایسان میخوام برم.کجا؟؟؟ایتالیا .میخوام ایران رو واسه همیشه ترک کنم..منم ببر خبته دلم قند کیلو کیلو اب میشد ولی چه فایده که دیگه خیلی دیره..
نمیشه.چرا؟؟؟میدونی روز تولدت که ترکم کردی خیلی عاشقت بودم اون روز .ولی تو همه چیو خراب کردی رفتی باارمین .اون داداشمه یک عمر نداشتمش وحاال بهترین کار رفتن از زندگی شما دوتاست واز طرفی اون روز
به عایشه یک حرفی زدم نمیدونم واست گفته یا نه.
با بغض گفت:چیو؟؟؟
گفتم که یک روز ایسان برمیگرده وعاشقم میشه ولی به قول حسین پناهی که میگه یک روز برمیگردیوصدام میکنی ولی نه دیگه ان روز روز است ونه صدایت صدا..
این رو گفتم اشک هاش ریخت خودم هم بغض عجیبی کردم رفتم سمت در یکدفعه حس کردم یکی از
پشت ا-غ-و-شم گرفت دستهاش دورم حلقه شد اروم در گوشم گفت:
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-میشه از پیشم هیچ جایی نری؟؟؟

سرش رو از پشت روی شونه ام گذاشت برگشتم ومحکم توی ا-غ-......-شم کشیدمش بلند هق هق میزد
اشک من رو هم در اورد ازش جدا شدم وگفتم:
ایسان بسه.یکدفعه...
دیگه نمیتونم مقاومت کنم کاش این عشق هیچ وقت نابود نمیشد کاش همیشه ما با هم میموندیم امشب
رو واسم بهترین شبه عمرم ساخت شبی که هیچ وقت فراموشش نمیکنم بعد از  81سال سن امشب رو با
ارامش میخوابم با زدن افتاب از خواب پریدم ایسان هنوز خواب بود رفتم سمت پنجره قدی اتاق به فضای
الوده تهران خیره شدم اگه کمی بارون میزد هوا صاف میشد یک دفعه هوا ابر شد عجب کاش چیز دیگه
ایی از خدا میخواستم .با یاد اوری دیشب باز حس پشیمونی شدیدی بهم دست داد من به ارمین برادرم
خیـ -..ا..-ـت کردم عجب غلطی کردم خواستم از اتاق خواب برم بیرون که ایسان گفت:
کجا عشقم؟؟؟ایسان .بسه..یکدفعه نشت روی ت-خ-ت وگفت:
چی بسه؟؟؟چیزی شده؟؟؟رعد وبرقی زد.
ببین نه من عشقتم نه تو عشقه من .نه دیشبی وجود داشته نه وجود خواهد داشت .همه چیز تموم شد.وسریع زدم از اتاق بیرون تا از حرف هام پشیمون نشدم رفتم سمت اتاق خوابم وداخل ح-م-ا-م رفتم
.بعد از دوش گرفتن راه افتادم سمت شرکتم خیلی این چند روز به هم ریخته بود حسام من رو که دید
حسابی جا خورد..
چطوری پسر؟؟؟-بد نیستم..
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مثه اینکه باالخره اومدی.بله دیگه چه کنیم.خب بریم سر قرار داد ها.-بریم

به دلیل جمع شدن کار ها ساعت نه توی شرکت بودم بعد از اون رفتم سمت خونه ویک جور حسام رو
پیچوندم که داخل نیاد امروز هم نشد واسه طالق اقدام کنم خسته کلید رو توی قفل چرخ دادم بوی قرمه
سبزی توی مشامم خورد.
----ایسان:
وقتی سورنا اونجور رفت یک ساعتی فقط گریه کردم یکدفعه زنگ موبایلم به صدا در اومد .هما بود .بهش
خبر دادم واون هم اومدهمه چیز رو واسش تعریف کردم.
هما:خب ببین ایسان تو کنار نکش چون هنوز سورنا دیوانه وار دوست داره.
جدی میگی؟؟؟بله تازه یک سری چیزام هست که باید خودش بگه .واونجور که توفکر میکنی اون یک قاتل نیستپس چیه؟؟؟؟من نمیگم خب .ولی به نظر من امشب واسش قورمه سبزی درست کن .یواش یواش دلش نرم میشه.ببین دیشب اخرش نتونست مقاومت کنه در برابرت .مطمئن باش هیچ وقت نمیتونه ازت دست بکشه.
وای چقدر قشنگ حرف میزنی واقعا ارومم کردی .ممنونم گلمقابل نداره ابجی.داداش حسام چطورِه؟؟؟-خوبن سالم دارن .ولی هنوز اینقدر پست بودن عموت رو باور نمیکنم.
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چه کنم وای تازشم سورنا پسرشه واسه همینه بیشتر عصبی شدشاید .من کم کم برم که واسه رهامم یه چیزی درست کنم ظهر میاد خسته اسمگه خدمتکار نداری؟؟؟نه گفتم خدمتکار نگیرهباشه راسی پس کی مادر میشی؟؟؟حاال که زوده.هیچم زود نیست من دلم یک خواهر زاده خوشگل میخواد .دلم میخواد خاله بشمزوده دیونه.هما زود نیست.در این مورد باید رهام تصمیم بگیره نه من وتو خخخخخباش اگه مشکل از اونه من باهاش حرف میزنم.اصال چرا خودت بچه نمیاری؟؟؟؟حاال که نمیشه من وسورنا کارد وپنیریم ..بذار اوضاع صاف بشه بعدابه نظرم حامله بشی روابطتون درست میشه.نمیشه که بخییالباشه هر جور میدونی من رفتم تو هم پاشو کد بانو بشو ببینم.چشم خانوم ایکس.خخخخخبای خانوم وای.خخخخخ-بای.
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وهم دیگه رو ب-....و-...سیدیم واون رفت واسه شام قورمه سبزی درست کردم وکمی هم ارایش کردم
چونکه یک دست لباس بیشتر نداشتم همون ها رو پوشیدم ساعت ده شب بود که کلید توی قفل چرخ
خورد من توی اشپزخونه بودم سورنا اهسته اومد داخل
کسی خونه هست؟؟؟داخل اشپزخونه اماومد داخل اشپزخونه بهش چشم دوختم چقدر از قیافه اش خستگی میبارید.
خسته نباشی عزیزم.یکدفعه اخم هاش توی هم رفت وگفت:
مگه نگفتم دیگه هیچ حسی امکانش نیست بین من وتو باشه؟؟؟- .
ایسان به من نگاه کن.بغض بدجور گلوم رو فشار میداد .جواب این همه خوبی اینه؟؟؟؟
بهت گفتم به من نگاه کندادزد:ایسان با توام.
همون موقع بغضم ترکید.
این همه واست زحمت کشیدم خیلی بی چشم ورویی سورنا خیلی..واز کنارش رد شدم وبه عمد تنه ام رو بهش زدم بغضم ترکید خودم رو روی ت-خ-ت پرت کردم
وشروع به گریه کردمیک ساعتی گذشت که در اتاق باز شد.
بیا برو شامت رو بخور.- .
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با توام ایسان.-نمیخوام.

ایسان لج نکن چیزی میگم به خاطر جفتمونه فکر میکنی من داغون نمیشم اینجور باهات برخوردمیکنم؟؟؟ولی جدایی به صالحه جفتمونه
خیلی پستی سورنا برواینجور حرف نزن بذار این چند روز اخری کنار هم صلح داشته باشیمجیغ زدم:گمشو
نشست لبه ت-خ-ت ودوطرف بازوم رو گرفت
ایسان به خودت بیا .این عشق نیست.پس چیه؟؟؟یک ه-و-...س زودگذره ..دیدی دیشب باهات بودم امروز نمیخوام میفهمی؟؟؟سو.رنا چقدر حال بهم زنی ..حیف اون همه عشقی که واست ریختمیعنی تو هیچ وقت پشیمون نمیشی؟؟؟برو بیرون نمیخوام ببینمت.جواب سوالمو بده..همین االنشم پشیمونم میریم فردا دادگاهباشه بریم------------سورنا:
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یکدفعه صدای زنگ در اومد رفتم سمت درایسان هم کمی بعد اومد یکدفعه مشتی حواله صورتم شد
ایسان جیغ زد:
باباچشمم رو باز کردم وای یا حضرت عباس اینا همشون اومدند اینجا..
همه مبهوت به هم چشم دوخته بودیم ایسان خوشحال بود از گوشه دهنم خ-و-ن چکید با دستم پاک
کردم نشستم روی زمین
اردالن فرد:پسرم سورنا
لبخند روی لب های ایسان خشک شد.
مادر ایسان اینور:وای پسرم تو اینجا چکار میکنی؟؟؟وروبه سادرین ادامه داد نکنه تو بهش گفتی دخترم
رو نجات بده
سادرین:نه بابا خودم هم نمیدونم اینجا چه خبره..
ایستادم وتکونی به لباس هام دادم در حالی که من بیشتر از ایسان تحویل گرفته شدم ایسان گفت:
اینجا چه خبره؟؟؟اردالن:دخترم معرفی میکنم سورنا سرداری مامور فدرال واف بی ای.
ایسان:چی؟؟؟؟؟؟؟
اینور:دخترم اون پسرک الدنگ کجاست؟؟؟؟
ایسان:متاسفانه همونیه که بهش میبالید.
هرچی چشم وابرو انداختم واسه ایسان گوش نکرد عصبی تر از همیشه بود.
که این قاچاقچی مامور فدراله؟؟؟؟اردالن:بله دخترم شغلش ایجاب کرده که بره توی این کار واسه گیر انداختن گروه مافیایی.
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ایسان:اهان پس ت......ز به دخترتون هم شغلش حتما ایجاب میکنه یا ازدواج اجباری من وسورنا؟؟؟یا
حبس شدنم .یا این رفتارا یا اومدنش توی خونه اسفندیار خان یا خودکشی وحامله کردن هانیه؟؟؟
سادرین:چی میگی خواهری؟؟؟؟سورنا اینجور ادمی نیست
اینور:اینقدر دروغ نگو دخترم دلت میاد پسر به این خوبی
من:نه همه چیز رو ایسان راست گفت
یک دفعه مشتی از طرف سادرین حواله صورتم شد
اینور:واقعا که متاسفم واست سورنا
اینور خانوم من حدودم رو دونستم دخترتون اگه کار های خودش رو بگه باشه هرجی شما بگید من بیشرف اصال خوبه؟؟؟
واز خونه زدم بیرون هرچیزی دلشون خواست بارم کردند خانواده گی بی ادب تشریف دارن درسته کار
های من هم درست نبود ولی من اولش نمیخواستم ایسان توی بازیم بیاد خودش اومد وبعد از اون
هرکاری کردم فقط واسه محافظت از اون بوده باسرعت میرفتم.
رسیدم به بام تهران به این هوای لعنتی چشم دوختم هوایی که مثله دل من بارونی بود دیگه نمیکشم واسه
ادامه این بازی لعنتی .یکدفعه موبایلم زنگ خورد سادرین بود.
----------ایسان:
وقتی سورنا رفت هم دلم اتیش گرفت هم خنک شد ولی اتیش گرفتنم بیشتر بود واسه اینکه عشقمو
خورد کردم اون همه چشم وابرو انداخت که نگم توی چشم هاش یک دنیا التماس بود.
مامان گفت:بمیرم خیلی اذیتت کرد.
یکدفعه بغضم ترکید ورفتم توی ا-غ-و-شش.
مامان من خیلی اذیتش کردم ..اذیتش کردم ..دیگه هیچ وقت برنمیگرده .دیگه هیچ وقت دوسم نداره.تقصیره من بود .من ولش کردم .تنهاش گذاشتم واسه خاطر من اومد توی اون خونه لعنتی .واسه خاطر
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من اینجور شد واسه خاطر من بدبختی کشید واسه خاطر من عشقی که به مامانش داشت رو از دست داد
واسه خاطر من اون حقیقت تلخ رو که پسره اسفندیاره فهمید..
همه باهم گفتند:چی؟؟؟؟؟؟
بابا:سورنا پسر عمواسفندیاره؟؟؟؟پسر خاله اته؟؟؟
نه بابا پسر خاله ام نیست از یک مادر دیگه اس وباز هق هق زدم از دستش دادم.سادرین:چی میگی ابجی؟؟؟
سادرین سورنا رو از دست دادم .من خیلی دوسش دارم.همه بهت زده بهم چشم دوختند..
بابا دادزد:پس اون حرفا که زدی دروغ بود؟؟؟
نه بابا .ولی من از روی حسادت وناچاری گفتم ".هق هقم کل ساختمون رو گرفته بود "مامان:چه حسادتی دخترم؟؟؟
سورنا میخواد من رو طالق بده..بابا:مگه شماها ازدواج هم کردید؟؟؟
اره بابا ..من نمیخوام ازش جدابشممامان:دخترم نمیخوام این حرف رو بزنم ولی خودت همه چیو خراب کردی..
مامان نگو تورو خداسادرین:سیس .بیچاره داداش سورنا بگذارید من بهش زنگ بزنم ببینم کجاست
وبا تلفنش شماره سورنا رو گرفت
سادرین:الو داداش کجایی؟؟؟
-..

605

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

بخدا ما جریان رو نمیدونستیم واسه قضاوت بی موردمون متاسفم .واقعا شرمنده.- .
میایی؟؟؟- ..
باشه میبینمت .قربانتوقطع کرد.
چیشد داداش نمیاد نه؟؟؟سادرین:چرا میاد ولی خیلی داغونش کردیم
مامان:مگه چیزی گفت؟؟؟
سادرین:اگه چیزی میگفت خوشحال میشدم ولی تک کلمه جوابم رو میداد .بدترین حالت رو اگه داشته
باشه اینجور جواب میده خیلی داغون شده
باز هق هق زدم با کمک مامان نشستیم روی کاناپه های توی نشینمن که دید کامل به در ورودی داشت
نیم ساعتی گذشت کلید توی قفل چرخید سورنا سرش کامال پایین بود کتش رو بادستش روی شونه اش
انداخته بود ونگه داشته بود سریع رفت سمت اتاق خوابش دم در صداش زدم
سورناایستاد ولی حتی نگاهمم نکرد من امشب غرور مردم رو شکوندم من سورنام رو خورد کردم جلو همه
گفتم:
غلط کردم.برگشت ولی حتی نگاه توی چشمام هم نمیکرد وهمین من رو به اتیش کشید با صدای گرفته واروم گفت:
ایسان دیگه چرا غرور خودت رو میشکنی؟؟؟توکه حرفاتو زدیرفتم نزدیکش ودستش رو گرفتم:
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سورنا ببخشید بخدا خیلی عصبیم کردی ببخشید وروبه بابا ادامه دادم بابا تورو خدا تو بهش بگو منوببخشه
اروم کتش رو روی زمین گذاشت ودست مخالفش رو که توی دستم نبود رو اورد سمت دستم ودستم رو
خیلی اروم از دستش باز کرد این ارامشش بدجور عذابم میداد من همون سورنای خشک وبداخالق رو که
جایی واسه برگشتن میگذاشت رو دوست داشتم.
سورنا.

-

چرا توی چشمام نگاه نمیکنی؟کتش رو از روی زمین دستش گرفت ورفت داخل اتاق فرود اومدم روی زمین واشک هام شروع به
ریختن کرد این غم انگیز ترین حالت بودنه یک ادمه مامان اومد پیشم:
دخترم پاشو پاشو عزیزم اینجوری خودت رو اذیت میکنی پاشو تمام جریان رو واسمون تعریف کنمامانبابا:پاشو عزیزم
با کمکشون نشستم روی کاناپه
سادرین:ابجی بگو تا من هم یک سری حرف ها واسه زدن دارم..
شروع کردم به تعریف حتی یک واو رو هم جا نینداختم.
مامان:یعنی از روز تولدت تاحاال سورنا دیوانه وار دوست داشته؟؟؟واقعا نمیدونم به دختر تربیت کردنم
چی بگم اخه مادر من تو زدی قلب این پسر رو چند بار شکوندی حاال اومدی میگی عاشقشی؟؟؟
بابا:دخترم ببخشید ها ولی من اگه جای سورنا بودم یه توف خشک وخالی هم توی صورتت نمینداختم
درسته بهت دست درازی کرد ولی پای همه چیت ایستاد وعقدت کرد درسته بداخالق بود ولی مصوبب
این اتفاقات خودتی بعد از اون هم من در شناختی که از سورنا دارم میدونم تو یک غلطی کردی که اون
واسه گرفتن حالت اومده وبهت دست درازی کرده .بعد از اون هم مگه من بهت نگفتم با پسر جماعت در
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نیافت ..هر اتفاقی واسه دوتا دختر بیافته فوقش با یک عمل زیبایی حل میشه ولی نه با یک پسر اگه یک
مرد الاوبالی بود چی؟؟؟اگه پست فطرت بود وولت میکرد یا چند نفر از دوستاش رو هم میاورد چی؟؟؟از
اینا گذشته تو سورنا رو ول کردیش درسته ارمین پسر فوق العاده اییه وهمکار باباس ولی نمیشه که
مگه ارمین همکارته بابا؟؟؟بله دخترم اون هم مثله برادرش یک پلیسه وظیفه شناسه ویک سری مدارک علیه یک نفر دستش اومدهبود ویک هفته اونجا میمونه..
چی؟؟؟مامان:حاال باز هم میخوایی از سورنا جدا بشی؟؟؟
من نمیخوام اون میخواد مامان.سادرین:راستش چجور بگم..فکر کنم اون ادم قاچاقچی رو که چندین ساله عمو دارید روش کار میکنید
رو بشناسم.
بابا:کی هست.
سادرین:بعدا میگم بهتون ویک چیزه دیگه اینکه ایسان جان تو از جون سورنا واسش با ارزش تری اون
روز ها که ترکش کرده بودی همش حرف تورو پیشم میزد وقتی خبر مرگ سوفیا رو شنید به عشقه تو
سر پا ایستاد.
چی؟؟؟یکدفعه تلفن سادرین زنگ خورد:
جانم؟- ..
چی؟؟؟االن میام.- .
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بابا:کجا؟؟
سادرین:من باید برم بعدا حرف میزنیم
بابا:باشه مراقب خودت باش.
سادرین:ابجی ایسان حاللم کن مامان بابا شماهم حاللم کنید.
بابا:چشم پسرم..
وا این چش شده چرا حاللیت میطلبه مگه قراره بمیره؟؟؟
مامان:با حرف هایی که سادرین زد به نظر من یه سر برو پیشه سورنا بگذار کمی داد بزنه سرت تا خالی
بشه
باشه مامان ممنونم که هستی.رفتم سمت اتاق سورنا.
---------سورنا:
رسیدم خونه اصال حوصله دیدن ایسان رو نداشتم از طرفی هم هنوز بی قرارش بودم ولی اون من رو له
کرد.
رفتم داخل اتاقم پاکت سیگارم رو در اوردم وشروع به کشیدن کردم نخ بعدی پس از بعدی بعدی پس از
بعدی اتاق رو دود کنده بود نمیدونم چرا باز امشب هوا برفی شده بود ودلم بد شور میزد.
لبه ت-خ-ت نشستم سرم رو بین دستام گرفتم دوتقه به در خورد ویک نفر اومد داخل بیشتر حدس
میزنم ایسان باشه
چراغ رو روشن کرد
خاموشش کنخاموش کرد
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نور چراغ اذیتم کرد یک لحظه در رو بست واهسته نزدیک اومد نشست لبه ت-خ-ت کنارم
سورنا معذرت میخواممیشه تنهام بذاری؟؟؟سورنا تورو خدا بذار حرفامو بزنم.میشنوم.بخدا نمیفهمیدم دارم چی میگم از بس که تو گفتی بریم طالق بگیریم من رو عصبی کردیدیگه هیچی نیست بین من وتواخه چرا؟؟؟؟دلیلش ارمینه؟؟؟بخدا ارمین خوشبختیمو میخوادمن هم خوشحالی داداشم وتورو میخواممن کنار تو خوشحالمهرگز کنار من با این زندگی کوفتی رنگه ارامش رو نمیبینی از طرفی هم مرگ یک قدمی از منهمیفهمی؟؟؟
من حاضرم تا ته خط کنارت باشمبرو ایسان خودت رو تباه نکنپس دیشبدیشب رو هم فراموش کننمیتونمودستم رو توی دستش گرفت
-میتونی .نمیخوایی که بتونی
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نزدیکم اومد نزدیک ونزدیک تریک سانت با ل-ب هام فاصله داشت دستش رو اورد باال وفرو کرد توی
موهام
نمیتونم هیچ وقت هم نمیخوام.و....
چونکه سیگار زیاد کشیده بودم نفس تنگیم شروع شد شروع به سرفه کردم
خوبی عشقم؟؟؟وقتی اینجور نگرانم میشد دیونه ام میکرد ولی ما باید از هم جدا بشیم فردا وقته طالق رو میگیرم اسپری
رو زدم
ایسان باز هم من نظرم طالقهولیهمون موقع موبایلم شروع به زنگ زدن کرد دلشوره عجیبی داشتم ایسان ساکت شد حسام بود وصل
کردم:
جانم داداشبا گریه گفت:خودت رو .خودتو برسون دادا
چی شده حسام؟؟؟کسی چیزیش شده؟؟؟دادا بدبخت شدیمچیشده؟؟؟مراقب ایسان باشکجایی تو؟؟؟من" "سریع بیا-اونجا واسه چی؟؟؟
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تو تو ماشین سادرین بمب ساعتی گذاشتن .داداشمون مرد داداشمون شهید شدچی میگی؟؟؟ایسان:چیشده؟؟؟
اشکم شروع به چکیدن کرد
ایسان دادزد:سورنا چیشده؟؟؟
گوشی از دستم افتاد همون موقع صدای جیغ وداد از بیرون اومد ایسان با گریه گفت:
تورو خدا کسی چیزی شده؟؟؟ایستادم وبا لرزش پا رفتم بیرون اردالن شونه هاش از شدت گریه میلرزید ایسان پرید سمتشون:
بابا مامان کسی چیزی شده؟؟؟تورو خدااینور:داداش سادرین رفت ایسانم .سادرین رفت
ایسان مبهوت نگاه میکرد:چی؟؟؟؟
من برمایسان پرید سمتم وبا گریه گفت:اینا چی میگن؟؟؟
راستشیکدفعه ایسان از حال رفت
توی ا-غ-و-شم کشیدمش مادرش وحشتناک جیغ میکشید رفتیم سمت بیمارستان همون موقع جسد
سادرین رو هم اوردندحسام وروهام هم گریه میکردند واسه شناسایی رفتم این پسر نه مادر داشت ونه
پدر درست مثله روهام یک اصیل زاده ایرانی بود یک فرشته کسی که همه جوره کنارم بود دوروز بعد
..این دوروز یک وعده غذایی بیشتر نخوردم واز اتاق عمارتم بیرون نیومدم اینجا مراسم سادرین بود به
جز سر خاکش هیچ جایی نرفتم ارمین هم نیومده هنوز خیلی نگرانشم تلفنم رو در اوردم وبهش زنگ
زدم:
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الو جانم داداش.کجایی ارمین؟؟؟صدات چرا گرفته اس؟؟؟چرا نیومدی ایران پس؟؟؟نمیشه داداش اوضاع خیلی بهم ریخته اس..مراقب خودت باش..به من بگو چیشده؟؟؟سادرینسادرین چی؟؟؟چیزیش شده؟؟؟سادرین سادرین واسه همیشه رفت.کجا؟؟؟خخخخخ خارج؟؟؟نهپس چی؟؟؟اون اون دوروزه توی بهشت زهرا خاکهچی؟؟؟؟-اره داداش کجایی؟؟؟

من توی ماشینم ..بلیط گیرم نیومد از طریق زمینی اومدمتوی ایرانی؟؟؟اره .من طرفای چالوسم .داری دروغ میگی نه؟؟؟سادرین چیزی نشده-ببین
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الو .داداش یه لحظه پشت خط باش ببینم اینا کنار خیابون چیشون شدهکی؟؟؟نمیدونم دوتا مردن .دارن دست تکون میدنباشه پشت خطمصدای باز وبسته شدن در اومد بعد از اون صدای ارمین:
چیزی شده اقایون؟؟؟یکی از اونا :پدرتون سالم رسوند گفت فکرش رو نمیکردم پلیس به این خوبی بشی
دادزدم:ارمین
ناگهان صدای برخود چیزی اومد وتلفن قطع شد همه در اتاق رو باز کردند با عجله پالتوم رو دستم گرفتم
وسوئیچ ماشین رو
روهام:چیشده داداش
حسام:دادارنگت پریدس .چرا ارمینا صدا زدی؟؟؟
سریع حولشون دادم وپریدم توی سالن مراسم بود همه نگران نگاهم کردند همون موقع باز تلفن زنگ
خورد از طرف اداره اگاهی کل بود:
بلهجناب سورنا سرداری؟؟؟بلهباید برای شناسایی جسدی تشریف بیارید پزشکی قانونیجسد؟؟؟همون موقع برف باز شروع به بارش کرد لعنت به این هوا فرود اومدم روی زمین
همه دورم حلقه زده بودند
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بله جسد کسی به اسم همایون راهبی .گویا برادرتون هستنقطع کردم وداد زدم:
نــــــــــــــهاشک هام میچکید چیزی واسم مهم نبود.
حسام باگریه:چیشده دادا
داداشم مرد .برادر ارشدم رو کشتن .به خداوندی خدا قسم نابودش میکنمایسان جیغ زد:نــــــــه
سریع سوار ماشین شدم وراه افتادم سمت پزشکی قانونی جسد از وسط نصف شده بود برادرم زن وبچه
داشت.
این انصافه اسفندیار؟؟؟
نابودت میکنم به خاک سیاه مینشونمت.
حسام:خودش بود؟؟؟
سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم همسر همایون از حال رفت.
رفتم پیشه دخترش وا-غ-و-شم رو به روش گشودم بلند گریه میکرد.
گزارشات پزشکی قانونی حاکی از این بود که جسد رو به ریل قطار بسته بودند وراننده قطار وکاپیتان قطار
نمیتونن کنترل کنن ومیرن روی برادرم همه من رو میشناسن باید از پدر بزرگ کمک بگیرم همون موقع
از طرف اسفندیار پیامی واسم اومد
سالم پسر گلم .دادان .زنده ام .خانومت نتونست من رو خالص کنه ..بعد از اون همایون وارمین اشغالبفهمم کس دیگه ایی پلیس وخیـ -..ا..-ـت کاره خ-و-نش ریخته میشه..
سریع شماره بابابزرگ رو گرفتم:
-الو جانم پسرم
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با صدای خش دار:بابا بزرگ به دادم برس
چیشده پسرم؟؟؟اسفندیار همه چیو فهمیده یکی یکی داره قتل میکنه .همایون رو کشتچی؟؟؟؟خدا از رو زمین محوت کنه اسفندیار .نابودت میکنمپسرم کجایی؟؟؟
تهران .بابابزرگ به داد ارمین برس .نفر بعدی اونه توی تماس قبل خبر داد که جاده چالوسهباشه .سریع ایسان وخانواده اش رو بیار رشت اونجا دیگه امن نیست .تمامی پرونده ها رو بیارچیزی توی حیطه ندارم همش دست سادرین بودچی؟؟؟؟؟پس در اولین فرصت بیایین رشتباشه مراقب ارمین باش من بقیه رو میفرستم وخودم حساب اسفندیار رو کف دستش میگذارمپسرم خواهشم رو قبول کن روم رو زمین بگذاری باهات حرف نمیزنم تا وقتی که من نخواستم باهاشرو برو نمیشی
باشه .میبینمتونسریع بیایینیک روز بعد بعد از خاکسپاری همایون راه افتادیم سمت رشت بدونه هیچ خبری از ارمین تمامی کسایی
رو که میشناختم همراهم بردم خبر حاملگی هما کمی همه رو خوشحال کرده بود ولی هیچ چیز برای
گالدیاتور عوض نمیشه.
هیچ چیز تازه اوله داستانه تازه اولشه که گالدیاتور خ-و-ن اسفندیار رو بریزه با هیچ کس حرفی نمیزدم
سرد تر از قبل هیچ چیز یخم رو اب نمیکرد ایسان کنارم نشسته بو
نگاهش کردم رنگش پریده بود وزیر چشماش گود افتاده بود به حد کافی این چند روز شکه شدیم ولی
من هیچ حسی به هیچ کسی نداشتم خالی از حس
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همه چیز کمرم رو خم کرده بود دیگه نایی واسه ادامه دادن رو نداشتم حدودا ده تایی ماشین بودیم که
رفتیم به سمت رشت چقدر بد گذشته همه چیز توی این یکی دو هفته
-----------ایسان:
وقتی سورنا رو اونجور میدیدم خیلی داغون میشدم از این زندگی که ارامشی توش نبود بیزار بودم االن
میریم پیشه بابا محمد ولی اونجا هم معلوم نیست جامون امن باشه یا نه فقط من وارمین وحسام وروهام
وسورنا وبابا محمد شخصیت اسفندیار رو میشناسیم که ارمین غیبش زده مامان وبابا هم مجبور شدند توی
تهران بمونن واسه پرونده ها دلم از همه چیز گرفته بود حتی جاده های شمال هم حالم رو مثل قبل عوض
نمیکرد ولی من باید به سورنا روحیه بدم نگاهش کردم نگاهش روم بود همون موقع به روبه رو خیره شد
سورنا- ..
باز نمیخوایی حرفی بزنی؟؟؟حرف بزن باهامایسان هیچ حالم خوب نیستبخدا نمیدونم چرا یهو همه چیز قاطی شد ولی درست میشهمنو ببخش ایسانواسه چی؟؟؟واسه اینکه وارد این بازی کثیف شدیاین بازی نیست تو زندگیمیایسان این حرف ها رو بیخیال هرچه به من نزدیکتر بشی بیشتر صدمه میبینیمن تا تهش باهاتم لطفا توهم باش-ایسان
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سورنا لطفا .به حد کافی همه چیز به هم ریخته هست تو دیگه بحث نکن بگذار توی این روز ها کنار همباشیم
دستم رو گرفت ونرم ب-و-س2ید وگفت:
ممنونم که هستیسورنابهم چشم دوخت
خیلی دوست دارمزد روی ترمز وتوی چشمام چشم دوخت اشک از چشماش جاری شد درست مثل یک بچه که به دنبال
مادرشه با بغض گفت:
ای کاش توی یک همچین شرایطی نبودیم ای کاش میشد تمام دنیا رو به پات بریزممن هم شروع به گریه کردم
ایسان فکرش رو نمیکردم یک روز اینقدر واسم مهم بشی .اینقدر عاشقت بشم .اینقدر عزیز بشی برام.قول شرف میدم که تا اخر عمرم حتی اگه یک ثانیه دیگه باشه ازت مراقبت کنم قول شرف
دستم رو روی ل-ب-ش گذاشتم وگفتم:
سیس عشقم سیس ..من همیشه کنارتم ما کنار هم میمونیم.و.....بعد از چندین دقیقه صورتم رو ول کرد راه افتاد توی راه دستم روی دستاش بود ژست خیلی زیبایی
پشت فرمون داشت.
---------------ارمین:
با دردی توی سرم چشم باز کردم
اینجا دیگه چه جهنمیه؟؟؟
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کمی تار میدیدم ولی همه جا واضح شد سایه یک نفر که در حال اومدن به سمتم بود رو دیدم به میله ایی
بسته شده بودم وقتی جلو اومد چهره اش رو تشخیص دادم
بابا.با مشت زد توی صورتم
خیـ -..ا..-ـت کار .یک عمر نون ونمک من رو خوردی پسره ی کودن حاال فهمیدم اقا واسم رفتهدانشکده پلیس به جای اینکه توی انگلیس درس بخونه ومهندس بشه ..پس مهندس مهندس گفتنات
دروغ بود اون مدرک تقلبی رو چجور خورد من دادی؟؟؟
چشمم رو باز کردم وتوی چشمای سبز وحشیش چشم دوختم
میدونی چیه؟؟؟من از داشتن پدری مثل تو بیزارم .کاش میمیردم وبابایی مثل تو نداشتمهمین کلمات باعث شد مثل گراز به جونم بیافته وبه مشت ولگد ببنده من رو
میدونی اسفندیار .من اگه بمیرم تا اخرین قطره خ-و-نم زجر بکشم از راه ودینم جدا نمیشم .مرام تووجودم هست بــــــــــــــی شرفــــــ
کلتش رو در اورد وروی مخم گذاشت
یک گلوله حرومت میکنم حیف نون که یاد بگیری با پدرت درست صحبت کنیدرست مثله سادرین نه؟؟؟مثله سادرین واون همایون کثافتدادزدم:با همایون چکار کردی؟
یک کار شیک ومجلسی پسرم .اینقدر هیجان داشت که نشستم وفیلمش رو دیدمتویه حیونی .حیون ها حداقل هوای بچه هاشون رو دارن که تو نداری .چطور دلت اومد هان؟؟؟اون یهدختر ده دوازده ساله داشت چطور دلت اومد عوضی
-همونجور که االن دلم میاد خ-و-ن تورو بریزم
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بریز .به جهنم ولی یک روز جواب همه این کارات رو میگیرینکنه مامور کوچولوتون میخواد جوابمو بده؟؟؟سورنا جونتون؟؟خفه شو .خفه شو حیون .اگه به برادرم کاری داشته باشی نابودت میکنمفعال که خودت نابودی .میدونی خیلی زبون میریزی .اول اون زبونت رو از حلقومت میکشم بیرون بعد ازاون هم کاری میکنم که هرروز ارزوی مرگ کنی .هرروز
واست متاسفم اسفندیار انشاهلل ته جهنم بپوسیراسی اون بابای"بوق"من که به شما کمک میکنه رو هم دارم براش .که سورنا رو برده عمارتش ..فکرمیکنمه چیزی از من پنهون میمونه؟؟؟
اسفندیار برو به درک .حالم ازت بهم میخورهراسی یه چیز دیگه پسرم ایسانتم صفر کیلو متر نبود گویا این سورنا جانت کارش رو ساخته بوده ولیهمون شب هم حسابی بهم کیف داد ل-ذ-ت بردم از اون......
از عصبانیت در حال منفجر شدن بودم این حیون به ایسان دست درازی کرده؟؟؟؟
دادزدم:میکشمت.
دستش رو برد باال وگفت:
تیمور چاقواوردند واسش دادزد:دهنش رو باز کنید
دهنم رو به زور باز کردند وبا چاقو زبونم رو برید دهنم پر از خ-و-ن شد واز حال رفتم با سرفه های
شدید پریدم باال
طعم خ-و-ن رو به خوبی حس میکردم با لبخند بهم چشم دوخته بود
به دنیای الل ها خوش اومدی ارمینم خب راه رفتن رو من بهت یاد دادم .ولی علیه خودم ازش استفادهکردی .حاال بهتره بقیه عمرت رو از گردن به پایین کار ندی
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دادزد:تیمور .تبر رو بیار
اورد واون تبر رو فرود اورد روی مهره های گردنم دیگه نایی نداشتم
ارمین بابا اگه خوش شانس باشی تا رسیدن به در خونه اون بابا محمد کثافتت میمیری اگه هم نباشیزنده میمونی وزجر میکشی ..خدافظ بابا
ودستش رو با دستمالی پاک کرد ورفت ومن هم از حال رفتم.
------------سورنا:
رسیدیم به خونه بابا محمد همگی توی حس خودشون بودند بعد از ناهار هر کسی رفت داخل اتاقی هیچ
کس از اسفندیار حرفی نمیزد وبه همون اسم ساموئل اسمش گفته میشد دختر همایون همش گریه میکرد
دل ادم رو به اتیش میکشید بعد از شام همه دور میز توی سالن نشینمن نشسته بودیم که یکدفعه نگهبان
بابا محمد اومد سراسیمه داخل
بابا محمد:چیشده علی؟؟؟
علی:اقا.
ودر گوش بابا محمد چیزی گفت رنگش پرید ونشست روی کاناپه واز حال رفت بعد از خوردن اب قند
داد زد:
سورنا بدبخت شدی .سورنا پسرم رو هالک کردهمه مات بهش چشم دوخته بودیم یکدفعه پرید از روی صندلی ورفت به سمت بیرون به سمتش رفتم به
دستور اون غیر از من وحسام ورهام هیچ کس حق خروج از ساختمان رو نداشت رسیدیم به یک محوطه
ایی که نگهبان ها جمع شده بودند وماشین امبوالنس رسیده بود هرچه قدم روی برف ها بر میداشتم پاهام
بیشتر به لرزش می افتاد روی برف پر از خ-و-ن بود
این خ-و-ن کی هست؟؟؟کمی جلو رفتم امکان نداره نه خواستم بدوم سمتش که روهام حسام من رو
گرفتند همش داد میزدم:
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داداشم .ارمینم .داداشم .چی به سرت اورد .دادا ..داداش ..دا دا شاز دستشون در رفتم ودویدم سمت ارمین که پر از خ-و-ن بود توی ا-غ.......-شم گرفتمش
داداش چشماتو باز کن ..داداش.اشک هام صورتم رو خیس کرده بود بابامحمد وروهام هم روی زمین نشسته وبدند وگریه میکردند
پرستار نبضش رو گرفت وگفت:
نبض دارهامیدی توی قلبم زده شد
داداشم چشمای مشکیتو باز کن عزیزم .فدات بشم داداشم .داداش منو ببخش .داداشمچشمش رو به سختی باز کرد.
داداش .ارمینم خوبی؟؟؟ارمین.اشکی از چشمش چکید وباز از حال رفت پرستار ها من رو کنار زدند وارمین رو توی برانکارد گذاشتند
ورفتند پشت سر امبوالنس دویدم ولی فایده نداشت
بابا محمد:بیا بریم پسرم داخل بریم بقیه رو خبر کنیم وبریم بیمارستان
نه من میرم شما بیاییداوال که باید با محافظ بری دوما زنت توی این موقعیت بهت احتیاج دارهبه اجبار بابا محمد رفتیم داخل خاله زینب من رو که دید زد توی صورتش وجیغ کشید:
سورنام چیشدی؟؟؟چرا پری خ-و-نی؟؟؟ایسان متوجه شد وشروع به جیغ زد وگریه کردن کرد اومد سمتم نشستم روی تک پله ایی که سالن
نشینمن وبقیه جاهارو از هم جدا میکرداون هم نشست پیشم
سورنا چیزیت شده؟؟؟اشکش رو پاک کردم
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نه.این خ-و-ن از کیه؟؟؟-از از ارمینه

یکدفعه همه جیغ زدند ایسان با بهت بهم چشم دوخته بود:
چی میگی سورنا؟؟؟باید بریم بیمارستانچی؟؟؟؟؟یک ساعت بعد
همگی پشت در اتاق عمل منتظر بودیم بابا محمد بیمارستان مجهزی داشت
دوازده ساعت بعد
دیگه واقعا نایی نداشتم هیچ حوصله ایی واسم نمونده بود اون قاتل توی خیابون ها با خیال راحت چرخ
میخوره وما هر روز باید واسه یک نفر گریه کنیم اینقدر همه چیز به هم ریخته بود که هیچ کاری نمیشد
کرد دکتر باالخره از اتاق عمل اومد بیرون همه دویدیم سمتش
خوشبختانه ایشون زنده موندند ولی اسیب جدی به نخاعشون رسیده وایشون از گردن قطع نخاع شدند.البته احتمال خوب شدن هست ولی یکی دو درصد .وایشون زبونشون کامال قطع شده وقدرت بیان وتکلمی
هم ندارند
چی؟؟؟همه مثله یخ وا رفتیم یعنی دیگه برادر من نمیتونه صحبت کنه؟؟؟
یعنی واسه همیشه باید رو صندلی چرخ دار بشینه؟؟؟از بیمارستان زدم بیرون موبایلم همش زنگ میخورد
از طرف بابا محمد بود ولی هیچ جوابی ندادم سوار ماشین شدم
همون موقع اس ام اس اومد
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سورنا جان جرات میخواد که بدونه محافظ بتابی واسه خودت مرحبا .کادوی خوبی بود پسرم؟؟؟مراقبباش دهنت باز نشه وچیزی نگی واال ایسان حالش از این ارمین هم بدتر میشه در ضمن نمیخوام دیگه به
دنبال پرونده ها بری .واال قتل ها همینجور ادامه پیدا میکنه.
موبایل رو پرت کردم روی صندلی وبیخیال به رانندگی ادامه دادم رسیدم به لب ساحل داداشم خودش رو
میکشه من میدونم .نمیتونه نمیکشه با این موضوع کنار نمیاد خسته تر از قبل روی برف راه رفتم.
یه جایی از زندگی هست که ادم نه راه پس داره نه راه پیش گریه هم ارومش نمیکنه خدا به اون نقطه ی
بحرانی رسیدم که نه حول داده میشم به جلو نه به عقب بر میگردم حس میکنم مثله یه سی دی خش دار
زندگیم گیر کرده.
حس میکنم زندگیم مثله یک تور حریره که گرفته به یک تکه اهن وداره نخ کش میشه حس میکنم دارم
از ریشه میسوزم.
ادما تیشه به ریشه ام میزنن من چطور تونستم؟؟؟چطور تونستم به این نقطه ایی برسم که اینقدر بدبخت
بشم؟؟؟خدا کی وقت کردی این همه مشکل رو روی سرم اوار کنی ها؟؟؟خدا جونم به کرمت قسم دیگه
نمیکشما.
به نقطه ایی رسوندیم که میگم جهنمت از این زندگی نکبتی بهتره ولی از شوق روی تو ترس فراوونی به
خودکشی دارم.
اونقدر اوضاع سخته واسم اوضاع خیلی سخته شدم مثل یک ادمی که جایی واسه فرار نداره خداجونم
کرمت رو شکر من رو گذاشتی زیر پات وپاتو رو گلوم وتا ته داری فشار میدی ها.
داداش ارشدم مرد من تازه خانواده دار شده بودم درسته اسفندیار رو به پدری قبولش ندارم ولی داداشام
واسم مهم بودن.
ما یه پیوند عمیقی بینمون بود مثله برادری ارمین چی خدا جون؟؟؟چرا من رو توی این مضیغه قرار
دادی؟؟؟
چرا من رو گذاشتی این وسط االن اگه ارمین بیدار بشه امیدش به زندگی ایسانه امیدش عشقه اونه حاال من
چه غلطی کنم؟؟؟
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ای کاش بمیرم کم کم اونقدر بهم فشار اومده که دارم به کار افسانه ایی مثله خودکشی فکر میکنم من اگه
روزی غمه تنها باقی مانده ام رو ببینم نمیکشم به هیچ وجه نمیکشم من اگه باز ارمین رو خاک کنم میمیرم
ترجیع میدم قبل از دیدن داغ یکی دیگه از عزیزام از این زندگی برم رفتم سمت ماشین وکلتم رو اوردم
اماده شلیکش کردم گذاشتم روی شقیقه هام
دستم روی ماشه هوا حالت عجیبی داشت اسمون هم امشب قرمز بود.
خ-و-ن به دل زندگیم نشست من من دیگه به چه امیدی زندگی کنم خدا؟؟؟
دادزدم:خدا به چه امیدی نفس بکشم هان؟؟؟
چشمم رو بستم ودستم رو روی ماشه.
-----------ایسان:
توی بیمارستان بودیم وقتی فهمیدم ارمین هنوز زنده اس خدارو شکر کردم.
تا شقایق هست میتوان پرواز کرد.
امید هست رفتم کمی اب بخورم وقتی برگشتم حسام وبابامحمد وروهام عصبی بودند سورنا هم نبود.
با ترس پرسیدم:سورنا کجاست؟؟؟
حسام منگ نگاهم کرد
روهام:اقا حاال واسم ارتیست شده بدونه محافظ زده بیرون شاید االن پیشه اسفندیار باشه.
با اوردن این کلمات ونبود سورنا گفتم:
چی؟؟؟ویکدفعه از حال رفتم وقتی چشم باز کردم توی اتاقی بودم وروهام وحسام وبابا بزرگ هم باالی سرم
بودند.
-چیشد؟؟؟سورنا.
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وشروع به جیغ زدن کردم:سورنا کجاست؟؟؟
حسام خوابوند من رو روی ت-خ-ت وگفت:
اروم باش تا سرمت تموم بشه.بگذارید برم.بابامحمد:دخترم بگذار دکتر بیاد بگه چی شده؟؟؟یک سری ازمایش ازت گرفتند.
همون موقع در باز شد دکتر اومد وفشارم رو چک کرد.
حسام:دکتر چش شدس؟؟؟
دکتر:پدر بچه کی هست؟؟؟مژدگونی بدید؟؟؟؟تبریک میگم ایشون دارن مادر میشن.
چـــی؟؟؟حسام وروهام به هم نگاه کردند لبخند روی لب های همه نشست خودم هم خیلی خوشحال بودم بچه ایی
از سورنا
با یاد اوری سورنا ترس توی دلم نشست
بابا محمد:تبریک میگم عزیزم .انشاهلل قدمش مبارک باشه..
ممنونم .بابامحمد تورو خدا سورنا رو پیدا کنید نگذارید بالیی سرش بیاد..بابا محمد سرم رو نوازش کرد وگفت:من ازش قول گرفتم پیشه اسفندیار نره .خودت بهش زنگ بزن
ببین جواب میده یا نه
تلفنم رو دستم گرفتم شماره سورنا رو گرفتم بار اول زد روی اشغالی بار دوم هم جواب نداد خیلی نگران
بودم باز زنگ زدم بعد از سه بوق وصل شد:
سورنا..بله-کجایی؟؟؟
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لب ساحل.میایی بیمارستان؟؟؟واسه چی؟؟؟ارمین چیزیش شده؟؟؟تو بیا.من رو نگران نکن ایسان کسی چیزیش شده؟؟؟نه فقط بیا بهت احتیاج دارم.باشه.تلفن ورقطع کردم.
گفت میاد .پیشه اسفندیار نبودروهام:خدارو شکر وای حسام دارم عمو میشم

حسام:پس من بوقم؟؟؟خو منم دارم عمو میشم .وای الهی قربونش برم .اگه قیافه اش به شوما دوتا بره
مثی میمون میشه کاش به من بره.
روهام:به توی بوزینه بره که بدتره .خخخخ
حسام عدای روهام رو در اورد بابا محمد با عصاش زد روی زمین وگفت:
پسرا .پسرا دعوا .اصال به بابا بزرگش میره مگه نه عروس گلم؟؟؟بله بابامحمدبهم بگو بابا دخترمچشم بابا.حسام:وای خاک تو سرد ایسان اخرش لباسی عروس نپوشیدی مگه تو دل نداری.
-بیخیال داداش حسام.
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حسام:نیگا کونا یوخده بت اصفانی یاد داده بودم چن روز تمیرن نکردی یادد رفت.
یادم نرفتس ور پریدهروهام:این حسام همه رو مجبور میکنه ها.
حسام:به تو چه چلغوز مرغ..
روهام:دیگ به دیگ میگه سوالردون .خخخخخخ
حسام:تا چشاد دراد.
روهام:هاپو استخ-و-ن ندارم.
منا با خودد اشتب گرفتی جونم.نه اتفاقا یه سگ عمه ماریم داشت درست شبیه تو هاپ هاپو وبداخالق.اِی چرخی چشاد برگردد روهامی یه ریز فکا میجونبونی این المصب درد اومد.فوضوله رو بردن جهنم گفت پنکه نداره گرمه ..خخخخشاید خودت رو میگیشب بود؟؟؟عمه اتم بود..بابا محمد:پسرا خجالت بکشید ..زشته این حرفا .برید بیرون.
حسام:من ستادی روحیه سازیم هیچ جا نیمیرم بذار اون سورنام بیاد یه عالمه روحیه بش میدم بیبین حاال.
روهام:من هم از پیش زن داداشم تکون نمیخورم.
درست شبیه بچه های دوساله باهم بحث میکردند یکدفعه هما پرید توی اتاق وگفت:
ایسان .تو هم داری مادر میشی؟؟؟؟روهام:خانوم اینقدر ورجه ورجه نکن بچه پرید بیرون خخخخخ
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هما:لـــــــــوس.

حسام:گل گفتی خوار ..دمد گولی ..از لوسم لوس ترس.
هما:نگو داداشی .شوهرمه.
حسام:مگه من گفتم خاله دس؟؟؟توام انگاری تن اِد به این انتر خوردس لوس شدی .خونه ما بودی اِز این
خِبِرا نبود.
هما:اِ داداش نگــــو .بعدیشم این چه طرزی حرف زدن با یه خانوم متشخصه؟؟؟ناسالمتی خانوم اقای
مهندس روهام هستما
حسام:خخخخخخ وخی عامــــــــــــو.
همون موقع در باز شد وسورنا اومد داخل نه میخندید ونه گریه کامال سرد وبی روح حسام زد توی
صورتش وگفت:
به به پدر اینده دوتا پسر خاله باهم هم توانی کردید؟؟؟؟از خجالت سرم رو پایین انداختم
سورنا:چی میگی؟؟؟اصال حوصله ندارم حسام االن وقته شوخی ومزاح نیست
روهام:شوخی کجا بود برادر داری پدر میشی.
سرش که پایین بود رو یکدفعه باال اورد ومبهوت به من چشم دوخت.
بابامحمد:پسرا فکر نمیکنید بهتر بود این خبر رو ایسان خودش به سورنا بده؟؟؟
هما:خاک تو سرادون گند زدید
بابا محمد:ما بریم دیگه
همه از اتاق بیرون رفتند یکدفعه سورنا مثل دینامیت منفجر شد
اینجا چه خبره ایسان؟؟؟؟بابا شدن یعنی چی این مسخره بازی ها چیه؟؟؟-نمیدونم بخدا دکتر اومد گفت دارم مادر میشم.
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-یعنی چی ایسان؟؟؟ما که

یکدفعه حرفش رو خورد اره اقا سورنا ما باهم رابطه داشتیم.
چیشد سورنا خان میخوایی باز از مسئولیتت شونه خالی کنی؟؟؟یانکنه باز میخوایی بگی پوچه وبیخیالمبشی؟؟؟
سیس ایسان بخدا منظوری نداشتم .ولی االن وقتش نبود .من من نمیدونم چی بگم.باشه همش استامپ خاموشی رو بزن روی ل-ب-های من .چرا از من دوری میکنی؟؟؟مگه وقتیمیومدیم رشت من رو ن.....دی وگفتی همیشه باهمیم مگه تا دیشب باهم خوب نبودیم؟؟؟
ایسان االن همه چیز فرق کردهچی فرق کرده هان؟؟؟یک سری چیزا هست که شاید صالح نباشه بدونی عه .االن چه وقته حامله شدن بود؟؟؟باشه واسه من عه اما هانیه که حامله شد روی چشمات جا داشت نه؟؟؟؟من زنتم.وای ایسان وای ..تو داری حسادت میکنی؟؟؟حسادت ههههه دیونه شدی؟؟؟اونم به تو .حاال که اینجوره واسم بلیط بگیر واسه ایتالیا.ایتالیا چرا؟؟؟این بچه بازی ها چیه؟؟؟من جایی که نمیخوان من رو وبچه ام رو نمیمونم .میفهمی؟؟؟اگه بلیط نگیری خودم میگیرم.تو از جات تکون بخوری نابودت میکنم ایسانهیچ غلطی نمیتونی بکنی میفهمی؟؟؟تو حقی نداری بچه امو برداری وببری باخودت.مردشور خودت رو ببرن وبچه ات رو.-همین که گفتم.
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من میرم بشین وخوب تماشا کنتو غلط میکنی..-حالم ازت بهم میخوره .نکبت

درست شبیه تو با من بحث نکن ایسان نمیگذارم من وبچه امو از هم دور کنی.ههههه چی شد حاال بچه واست مهم شد.از اولشم مهم بودید هم تو وهم بچه ولی گفتم حاال وقتش نبودببین سورنا دیگه زهرت رو ریختی .حاضر نیستم حتی یک ثانیه کنارت بمونم حتی یک ثانیه.تو بی جا میکنی .بچه ارو به دنیا میاری بعد هر گوری میخوایی بری میری.اونوقت سردیت نمیشه یا زیادی خوشی بزنه زیر دلت؟؟؟برو بابا.ونشستم روی ت-خ-ت وسرم رو در اوردم ورفتم سمت کیفم
دستم رو گرفت وکشید سمت خودش
افتادم توی ا-غ-و-شش
ایسان توی این اوضاع لج نکنبرو کناریکدفعه..... .
بعد از کمی با لبخند نرمی گفت:
دیونه کجا میخوایی بری؟؟؟فقط توی چشماش چشم دوختم وگفت:
-میدونی میخواستم خودکشی کنم؟؟؟
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-هیییین سورنا .تو چکار کردی؟؟؟

وقتی زنگ زدی میخواستم ماشه اسلحه رو بکشم ولی صدات حرف زدنت ارامشی بهم داد که منصرفشدم .تورو اونقدر دوست دارم که نمیتونم از دست دادنت رو ببینم حاال ساده میخوایی با بچه امون
بری؟؟؟
سورنا.جانم؟؟؟خیلی دوست دارممحکم ا-غ-و-شش گرفت من رو و....دوتقه به در خورد
سورنا:عه نشد ما راحت باشیم
از من جدا شد سریع شالم رو بستم ودکمه های مانتوم رو سورنا هم دوتا دکمه های پیراهنش رو بست.
سورنا:بیا داخل
حسام اومد داخل وگفت:
بچه ها یک خبر خوب ارمین بهوش اومد.ورفت
سورنا:حاال به داداشم چی بگیم عزیزم؟؟؟
مطمئنم ارمین خوشی من رو میخواد عشقم.ناراحت نمیشه؟؟؟نمیشه من راضیش میکنم.باشه عشقم بریمراه افتادیم سمت اتاقی که ارمین بود همه دورش بودند .یکی یکی همه بیرون رفتند چشماش باز بود وغمه
خاصی داشت
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وقتی من وسورنا دیدیمش توی اون حال هر دو شروع به گریه کردن کردیم.
-----------سورنا:
داداشم ارمینم چی به سرت اورد؟؟؟ارمین فقط گریه میکرد دستش رو گرفتم واون حتی دستش رو هم نمیتونست تکونی بده
داداش حتی نمیتونی دستت رو تکون بدی.گردنش رو کمی به نشونه نه تکون داد.
ایسان تنهامون میگذاری؟؟؟ایسان بیرون رفت تصمیم گرفتم موضوع رو خودم به ارمین بگم.
داداش.نفس عمیقی کشید با چشم هاش میگفت همه چیو میدونم ونگو
میدونم االن میگی میدونم همه چیو ولی من میگم داداشم اسفندیار به ایسان ت.......ز کرد .بعد از اوناومد خونه من هرچی بهش گفتم نمیشه روز دوم .روز دوم باهم بودیم .بخدا نمیخواستم .نمیخواستم در
حقت بی انصافی کنم.
پلکی اروم بهم زد ولبخندی زد.
چرا میخندی داداشم؟؟؟بخدا نمیخواستمفشار خیلی ضعیفی به دستم اورد وباز پلک زد ولبخند ارامش بخشی زد.
میدونی .راستش االن ایسان از من بارداره ..داره بهم بچه میده .خواستم خودم رو خالص کنم از بین شمادوتا
اخم غلیظی کرد وصورتش رو اونطرف کرد
-داداشم حاال که اینجام
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باز نگاهی بهم کرد.

همون موقع ایسان زنگزد .اومدم بیمارستان چند دقیقه پیش هم این خبر رو فهمیدملبخند پررنگی زد وباز دستم رو کمی فشار داد.
یعنی من رو میبخشی داداشم؟؟؟باز لبخند پررنگی زد وپلک زد ب-و-س-ه بارونش کردم
عاشقتم .دیونه اتم داداش..با لبخند جوابم رو میداد ولی فقط خدا میدونست که چقدر دلش شکسته کمی که باهاش شوخی کردم
گفتم:
یک سری سوال ازت میپرسم با سر جوابم روبده اره بود پایین باال کن سرت رو نه بود چپ وراستتوی چشمام چشم دوخت.
خب اسفندیار اینجورت کرد؟؟؟سرش رو پایین باال تکون داد.
داد زدم:عوضی کثافت میکشمت ..خب خب سوال بعد .توی شرکت برد تورو؟؟؟
لب هاش رو به حالت نمیدونم نشون داد
سوال بعد همون موقع که بهت زنگ زدم .حدود چند ساعت بعد بیدار شدی؟؟؟پلک بزن به تعداد ساعتها
یک بار
دوبار
دوساعت؟؟؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.
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امکانش هست برده باشدت همون شرکت .خب سوال بعد به ستونی بسته بودت؟؟؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.چی گفت؟؟؟گفت نفر بعدی من هستم مگه نه؟؟؟اشکی از چشمش چکید وسرش رو به نشونه مثبت تکون داد
داداش غصه نخور نابودش میکنم ..میدونی سادرین پرونده ها رو کجا گذاشته؟؟؟سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.
وای جدا میدونی؟؟؟؟باز سرش رو به نشونه مثبت تکون داد.
خب بعد از اینکه خوب شدی باهم به دنبال پرونده ها میگردیم درسته ممکنه یکم طول بکشه ولی حلمیشه.
پلکی زد.
شرمنده داداشم خسته ات کردم .حاال به پرستارت میگم بیاد وکمی بهت ارام بخش تزریق کنه.گونه اش رو ب-....و-...سیدم ورفتم بیرون.
پرستار به برادرم ارام بخش تزریق کن.بعد از اون رفتم سمت مرکز بیمارستان وپیشه دکتر ارمین دو تقه زدم ووارد شدم
سالم دکترسالم پسرم .خوبی سورنا جان؟؟؟ممنونم .راستش دکتر قرض از مزاحمت این بود که میخواستم در مورد وضعیت برادرم سوال بپرسم؟؟؟وضعیت برادرت فعال خوبه رو به بهبوده ولی نخاعش اسیب جدی دیده وتکلمی هم نداره که بفهمیم کیاین کار رو باهاش کرده متاسفانه بدنش هم از کار افتاده واال واسمون جریان رو مو به مو مینوشت.
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-بله امکان خوب شدنش نیست؟؟؟

راه رفتنش شایدا نوشتنش ولی ممکنه سال ها طول بکشه اون هم  1درصد احتمال خوب شدن هست.حدود چند سال؟؟؟همه چیز اهسته پیش میره روندش به سن برادرت مربوط میشه چند سالشه؟؟؟حدودا 83-88خوبه سنش خوبه .ممکنه تا  15سالگیش طول بکشه .ولی من بهتون اطمینان خاطر میدم خوب میشنچونکه سن مناسبی دارن واز همه مهم تر نخاعشون کامال قطع نشده.
یعنی حدود  88سال دیگه؟؟؟بله به اندازه سنش.دستم رو توی موهام فرو کردم
اروم زیر لب گفتم:تا اون موقع اسفندیار خ-و-ن همه رو ریخته که.
چیزی گفتی پسرم؟؟؟خیر .تا کی از بیمارستان مرخص میشن؟؟؟تا یک هفته اینده بعد از اون جلسات درمانی ورادیولوزی وهمه جلساتش رو باید بیان.چشم حتما خیلی ممنونم.وایستادم وبه دکتر دست دادم ورفتم بیرون رفتم سمت اتاقی که قبال ایسان داخلش بود همه اونجا بودند.
بابامحمد:چیشد پسرم کجا بودی؟؟؟
پیشه دکتر قبل از اون هم پیشه ارمین بودم.ایسان:به ارمین گفتی؟؟؟
-اره همه چیو گفتم.
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حسام:خل شدی دادا تازه از کما در اومده بودها..
-از خودم میشنید بهتر بود.

یک هفته بعد .صندلی چرخ دار ارمین رو حول دادم تا سمت ماشین این چند روز رو من پیشه ارمین بودم
نه اون کسی رو قبول میکرد ونه من میگذاشتم به ایسان زیاد توجهی نمیکردم رسیدیم به خونه بابامحمد
اتاق ارمین پیشه اتاقه من بود ویک پرستار هم  81ساعته باالی سرش بود اسم پرستارش احمد بود بابا
محمد صدام زدرفتم پیشش ایسان هم بود
پسرمبله بابا؟؟راستش من یک فکری کردم امیدوارم قبول کنی راستش تو وایسان وزن وشوهرید اینجور خوب نیستکه اتاق هاتون از هم دیگه جدا باشه .باید پیشه هم باشید چند ماهه دیگه هم بچه اتون میاد.
باباپسر حرفم تموم نشده .من به ایسان گفتم قبول کرد حاال نظرت چیه؟؟؟راستش من من نظرم اینه که قبل از بزرگ شدن شکم ایسان واسش عروسی بگیرم درسته این چند روزهمش ناراحتی وعزا بوده ولی نمیشه به هر حال ایسان هم یک ادمه واز همه مهم تر یک زنه هر زنی ارزو
داره با لباس عروس بره خونه شوهرش.
ایسان چشم هاش از خوشحالی برق میزد بابا محمد لبخند پررنگی زد وزد به شونه هام وگفت:
مرحبا به تو پسرم درست شبیه خودمی .این اخالقته که ادم ها رو شیفته خودش میکنه .تو درست ترینکار رو میکنی من ترتیب همه چیز رو میدم واسه هفته اینده.
خیلی ممنونم.ایسان با تحسین توی چشم هام چشم دوخت ورو به بابا محمد گفت:
-ممنونم بابایی.
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-قابلی نداره دخترم .من برم دیگه

ورفت سمت بیرون هوا نزدیک های عید بود اواسط اسفند ماه هوا تقریبا بهاری شده بود ایسان ایستاد که
بره:
خانوم .تشکر نمیکنی از شوهرت؟؟؟برگشت وشیطون توی چشم هام چشم دوخت .اشاره زدم به روی پاهام اومد ونشست روی پاهام کمی
کشیدمش باال تر درست توی ا-غ-و-شم موهاش رو زدم کنار گوشش از من جدا شد وتوی چشم هام
چشم دوخت
سورنا تو چقدر خوبی عشقم؟؟؟غابلت رو نداره زندگیم.پاهاش رو جمع کرد واوردباال
کامل نشستی روم ها .داری سنگین میشی کم کم خانومیعه دلم میخواد.باشه خانومم تو جون بخوا دل تو دله منم هست زندگیم.دستش رو فرو کرد داخل موهام وگفت:
اخیش اینجوری خوبه ها.چجور؟؟اون روز یادته موهاتو کوتاه کرده بودی یه جوری شده بودی دیگه کوتاه نکن زیاد.باشه خانوممتازه اون عینکتم خیلی بهت میاد بزن-چشم.
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سورناجانم؟؟؟چقدر چشمات قشنگه.-جـــان خخخخخ؟؟؟؟؟؟

رنگ چشمات رو خیلی دوست دارم .سبز خیلی خیلی خاصه.خیلی خیلی خاص دیگه چه صیغه اییه؟؟؟از اوناشه که خیلی دوست دارم .دوست دارم همش توی چشمات نگاه کنم ازت سیر نمیشم.وای وای خانوم منو ببین میگم بهتر نیست بریم عروسی رو جلو بندازیم؟؟؟من تحمل ندارم اینجوری ازمتعریف میکنی دلم میخوادها
زد به بازوم وگفت:لوس
باشه من لوس .ولی اینجوری که میگی دیونه میکنی منو.خب میبریمت فارابی واسد آباددماغش رو کشیدم وگفتم:خب خانوم کوچولوم دق میکنه.
من حاضرم تا اخر عمرم بین دیونه ها باشم ولی باتو باشم.سرم رو داخل موهاش کردم وبوکشیدم یکدفعه زد زیر خنده زدم تو سرتش وگفتم:
مرگه چی نخند همه میفهمن.خب قلقلکم شد.خب اینجوری با این خنده ها که همه میفهمن .ببین منو شب عروسیمون اگه همش بخندی که نمیشهعابرومون میره میگن اینا چکار میکنن که خنده هاشون عمارت رو پر کرده.
-عه لوس از همین حاال هی بگو شب عروسی که من استرس بگیرم
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استرس چی دیگه؟؟خخخخخخخخخ-نمیدونم.

اخه عزیزم تو استرس هاتو که گذروندی خخخخخخخ به مرحله استرس مادر شدن میرسی حاال میخواییواسه شب عروسیت استرس بگیری؟؟؟
وای سورنا خب لوس نشو .خب ادمه دیگه اخرش استرس میگیره.چشم خانومم ولی استرس هیچ واسه بچه امون خوب نیستا عصبیش میکنه.از کی تاحاال اینقدر اطالعات عمومیت باال رفته؟؟؟از وقتی فهمیدم حامله ایی همش با ارمین این یک هفته میرفتیم نت با مودمم ولپتابی که اونجا بود ودرمورد این چیزا تحقیق میکردیم.
عجب خخخخخخیکدفعه یکی گفت:اهممممممم مزاحم نباشیم.
برگشتم دیدم حسامه سریع ایسان از روی پاهام پایین اومد.
اخه نکبت نمیگی زن وشوهر اینجا نشسته؟؟؟حسام:چه میدونم گفتم تو نشینمن هیچ خری نیست.
ایسان خجالت زده رفت باال با دمپایی ابری که پام بود پرت کردم سمته حسام جا خالی داد وخورد به کوزه
وترق شکست.
حسام:ورپریده زدی کوزه ننجون دا شیکوندی شب میاد به خوابت س-ر-و-یست میکنه.
بابامحمد:حسام ورپریده اینا همش کارای توئه .باید بندازمت جلو اسفندیار..
حسام:نه گ-و-ه خوردم بابابزرگ.
بابا محمد:بابا بزرگ عمه اته .من از توام جوون ترم.
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حسام:حاال هرچی .میخَی اسفندیار جوونم مرگ شده بزند با چکش " ".له کوند؟؟؟؟خدا به دور ..وجیغی
شبیه زن ها کشید وادامه داد:سورنا بیا منا از دسی این باباجوند نجات بده تا " "..نکشیدس.
بابا محمد با خنده کنترل شده اخم کرد وگفت:
توله سگ برو این حرفا بهت نمیاد..حسام:خاکی عالم به سرم مگه حرفم باس به کسی بیاد؟؟؟؟
بابا محمد با عصا زد تو سرش.
یک دفعه مثل کولی ها شروع به جیغ جیغ زدن کرد:
ایهی الناس بیایین زد ضربه مغزیزم کرد خ-و-ن .مــــــــامان برو باند بیار مامانی بدو کا کله ام پوکیدحاال مغزم ازش میریزد بیرون مامان ..خ-و-ن سفید میاد.
ویک دستمال گذاشت رو سرش همه دورش ایستادند وبهش نگران چشم دوختند من وبابا محمد
میدونستیم چه خبره یکدفعه خودش رو پرت کرد رو زمین وشروع کرد به دست وپا زدن خاله زینب
شروع کرد به جیغ زدن:
وای پسرم حساممم .نکنه اون یارو اومد سراغد؟؟؟؟حســــام.حسام مثله دیونه ها نقشش رو بلد بود خودش رو به ضربه مغزی ها زد خوب که باال وپایین پرید یک
دفعه خودش رو به غش کردن زد من وبابا محمد از خنده قرمز شده بودیم یک ربعی تکون نمیخورد وهما
وحنانه وخاله زینب باال سرش گریه میکردند جو خیلی خنده دار بود خاله زینب رفت سمت حسام وسرش
رو توی ا-غ-و-شش گرفت وبا گریه گفت
حسامم نذاشتن خیر از جونید بیبینیحسام چشم باز کرد وگفت:
گ-و-ه میخورن-چرا من اینجوری شدم پسرم فکر میکنم داری حرف میزنی؟؟؟
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دِ مادری من چشادا واکون.نیمیشد مادر.-خخخخخ واکون جونی حسام.

وقتی خاله چشماش رو باز کرد چنان جیغی زد که ستون های عمارت لرزید سر حسام رو محکم زد روی
زمین .ایستاد ویکدفعه توی دل عمو مهدی از حال رفت کمی که اب قند خورد سر حال شد بابا محمد
همش میخندید.
بابا محمد:پسرم این حسام رو چجور باهاش اشنا شدی؟؟؟خخخخخخخخ خیلی پسر با روحیه اییه خیلی
دوست داشتنیه.
چند سال پیش توی رم باهاش اشنا شدم.خدا واسه پدر ومادرش حفظش کنه بخدا اگه اون نبود تاحاال همه مون افسرده شده بودیم .من که اگهروزی اسفندیار دستگیر شد نمیگذارم از پیشم بره ..خیلی بهش عادت کردم.
یکدفعه حسام پشت سر بابا محمد گفت:
خدا به دور .میرم براد یه زنی خوشگل میسونم به اون عادت کن .به هر حال منم میخوام برم سر خونهزندگیم .ده تا زنم بی شوور موندن تو تِیروون "..تهران "
بابا محمد:خخخخخ الهی خفه شی ترسیدم ..توبرو واسه خودت زن بگیر من پیش کش
من من میگم کا ده تا زن قدا نیم قد دارم تو تیرون .نمیدونم بخدا هرشب برم پیش کودوم شون.بعدیشم بابا ممدی اصی بدون نیمیاد هم ج-ن-س گرا باشید .خخخخخ
بابا محمد از خنده قرمز شده بود ودمپاییش رو در اورد وزد به بازو حسام حسام لپش رو کشید وگفت:
ور نپری منا بزنی اصی وای نیمیسم کنارد بعدیشم باید ماهانه  822میلیون بریزی تو حسابم به اندازهوزنی کلی ایرانم بم طال بدی تا شاید بات مزدوج کنم .خبس؟؟؟یه مهریه خیلی سبک خواسم.
بابا محمد:باشد قبول وکیلم.
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تا اخری عمرم وکیلم کی لی لی لی لی ..ننه بیا کا شوور کردم ..یه مهریه خبم ازش استدم.بابامحمد:خیلی باحالی حسام جان .زن واسه من از کجا سراغ داری که میگی؟؟؟خخخخ
حسام:خجالت بکش پیره مرد سری پیری آ معرکه گیری؟؟؟/
تو خجالت بکش تو دهنم انداختی خب.حسام:باشد یه ننجون دارم بعدی شوورش دیه شوور نکردس یه سی سالس دست نخوردس .اما خب
سیفیدولیس .دندوناشم بخدا نریختس .یه دندون مصنوعیم ندارد ..هرروزم تو پارکی قلمستونی میرد
میدوود میخیش تورش کونم براد؟؟؟؟
برو بچه انقدر شوخی نکن.شوخی نیس جون دوتایی .به جون سورنا .ننه بابامس..میخی ؟؟؟؟باور نداری ازی بابام بپرس .میریم اصفان مخشا میزنی میاریش اینجا .به به منم میشم یه مولتی
تیلیاردر نوه یه کنتز .یه نجیب زاده میشم این کا توپس.
سورنا راست میگه؟؟؟من:راستش رو که میدونم یک مادر بزرگ داره .ولی از دندونا وپوستش خبر ندارم .خخخخخخ
بابا محمد:خب میریم بعد عروسی سورنا برای ماه عسل اصفهان.
حسام:فقط یه چیزی این لحجه ات خیلی که ونیم که دارد ننجونم پسندش نیمیشد باید تا اون موقع
اصفانی غلیظ یادبیگیری کالس میذارم براد جلسه پنج میلیون .خبس؟؟؟
ببینم حسام تو منو سر کار گذاشتی؟؟؟نه جونی تو اگه بیگیریش منم رو سر کیلیدی جاهازش میام خونت .اصی میخی بش زنگ بزنم مطمئنبشی؟؟؟تازه تو الین وتلگرامم هس .خخخخ
-زنگ بزن.
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حسام شماره مامان فریبا مامان عمو مهدی رو که سی سال پیش توی جنگ شوهرش رو از دست داده بود
و گرفت وزد روی اسپیکر.
الو جونم حسامسالم ننجون خبی؟؟؟خبم تو چیطوری؟؟؟عالی ننجون .میگمابیگو؟؟؟یه نجیب زاده اومدس خواستگاریت..گمشو توله سگ مگه نگفتم از این تِیرونیا برام نجور؟؟؟وقطع کرد من وحسام از خنده قرمر شده بودیم.
بابا محمد:مگه تهرانی ها چشونه؟؟؟
حسام:چیزیشون نیست ولی لحجه ندارن این ننجون منم عاشقی لحجه غلیظس.
بابامحمد:اخه یاد گرفتن لحجه اصفهانی کاری داره؟؟؟
حسام:وخی عامو پ ن پ دنت شیش بانده اِسفالت میشد..
انقدر قپی نیا حسام جان وقتی با مادر بزرگت مزدوج بشم از ارث محرومت میکنما.حسام:ور نپری .هنوز نیومده واسه پوال ننجونم کیسه دوختی؟؟؟؟نچ ما ابیمون تو یه جوب نیمیرد بعدیشم
باس به حرفا من موبه مو عمل کونی باس قیصری را بری نه اینجوری مثی جوجه فوکولیا.
بابامحمد:سورنا جان زن گرفتن اینقدر دردسر نداشت که؟؟؟چی شده؟؟؟
من:نمیدونم بخدا بابا جان ولی من هم واسه بدست اوردن ایسان ده بار مردم وزنده شدم.
بابا محمد:حاال اسم این بانو چی هست؟؟؟
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حسام:اسمی ننجونم فریباس .فریبا دل ربا ای یار جانا.
وشروع کرد به دست زدن ورقصیدن واقعا این حسام پایه دیوانه بازی وشادی بود.
بابامحمد:جوون عکسی از این سینیوریتا داری؟؟؟
حسام:بله کا دارم میگم عکسیشا گذاشتس رو صفه الینش کوجا کاری؟؟؟؟
ورفت داخل الینش وعکسی از مادر بزرگش رو که گریم ساده کرده بود رو نشون بابا محمد داد.
چیطورس ننجونم؟؟؟بابا محمد:اینکه از تو هم جون تره .چند سالشه؟؟؟
-60سالشس .خبس دیگه.
بابامحمد:خیلی زیبان.
موردی پسند واقع شد؟؟؟فقط یه چیزی اگه بابام بفمد کا دارم سری ننه اش معامله میکونم میکشتم جرممیدد .لدفتن اگه خواسیش نباس بفمد تا اخری بار .اوکی؟؟؟
بابا محمد ابرو باال انداخت وگفت:
اوکی .بعدا من رو باید حتما با این بانوی زیبا اشنا کنی یک هدیه خوب پیشه من داری.حسام:چشم ممد خان .شوما فیال این پسر دونا اسفندیارا بیشونین سری جاش تا اون موضوع.
بابامحمد:دارم تمام تالشم رو میکنم ولی هیچ بندی تاحاال به اب نداده .چه میشه کرد خود کرده را تدبیر
نیست پسر از منه نمیشه شکایتش رو به شما کنم.
حسام زد به بازو بابامحمد وگفت:
غصه نخور همه چی حل میشه.-----------ایسان:
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وقتی رفتم باال یک ساعتی گذشت سورنا اومد داخل اتاق
اومدی عشقم؟؟؟بله زندگیم .میخوایی برم؟؟؟خخخنهنزدیکم اومد ونشست پیشم لبه ت-خ-ت نمیدونم چرا اینقدر وقتی نزدیکم میشه دست وپام میلرزه حس
میکنم قلبم توی دهنم میاد به قول سورنا از من گذشته وحاال تازه داره این حس ها بیان میشه
چیشده خانومم؟؟؟استرس داری؟؟؟اوهوماسترس چیو؟؟خخخنخند یه چیز بگم؟؟؟تو صدتا چیز بگو عزیزمراستش وقتی نزدیکم میشی استرس میگیرم .خیلی دست وپام میلرزه به جورایی حول میکنمدستم رو توی دستش گرفتم وگفت:
قربون حول کردنات بشم زندگیم.واروم اروم جلو اومد نزدیکم که شد اروم گفت:
ا-غ-و-شت رو به من بسپار تا این استرس رو ازت دور کنم.سورنا.جانم؟؟؟واسه بچه بد نباشه؟؟؟-چیزی نمیشه عشقم
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بگذار واسه عروسی.عروسی که بعد حاال حاال خوبه .خخخخخخپررو.کنارم پررو باش عزیزم.عاشقتم...-من بیشتر...

چشمام رو بستم وکمی خوابیدم چشم که باز کردم سورنا کنارم نبود هوا هم تاریک شده بود وچراغی هم
روشن نبود به غیر از اواژور کنار ت-خ-ت صداش زدم اون هم با بدترین حالت نگرانی وبغض:
سورنا؟؟؟جانم .بیدار شدی؟؟؟سرم رو چرخش دادم از روی صندلی میز ارایش بلند شد وبه سمتم اومد.
فکر کردم رفتی.کجا برم اخه عشقم؟؟؟زندگیم وقتی اینجاست کجا برم؟؟؟یکدفعه بغضم ترکید اومد وبا حوله که تنش بود ا-غ-و-شم گرفت اروم موهام رو نوازش میکرد زمزمه
وار در گوشم گفت:
عشقم نترس کنارتم ..زندگیم کنارتم نفسم.یکدفعه سرم رو جلو بردم ...کمی همراهیم کرد وبعد از اون باخنده از من جدا شد وگفت:
عاشق این دیونه بازیاتم.زدم به بازوش مچش رو گرفتم وبه ساعت نگاه کردم
-ساعت  1شبه بریم پایین دیگه
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بیخیال امشب رو نمیریم پایین.-عه سورنا من گرسنه امه.

باشه خانومم من میرم غذامون رو میگم بیارن باال .تو هم پاشو همون لباس خوابه رو که میدونم هنوزداریش رو بپوش.
زشته اینجور..هیچم زشت نیست ما زن وشوهریم .تا من اومدم نپوشیده باشیش گازت میگیرم..عه دیونه .باشه برو بیار یه چیزایی که بچه امون گرسنه اشه.چشم.ورفت سمتی از اتاق وهمون لباس هاش رو پوشید ورفت بیرون بی حال ایستادم وچراغ رو روشن کردم
رفتم سمت اینه لباس خواب رو پوشیدم وکمی رژ لب قرمز جیغ زدم کمی هم کرم پورد زدم وکمی ریمل.
عالیه دستم رو گذاشتم روی شکمم.
مامانی با تمام وجود دوست دارم .االن بابایی واسمون غذا میاره.نشستم لبه ت-خ-ت وسرم رو کردم توی لپ تاب وفیلمی رو پلی کردم فیلمش خیلی ابکی ولوس بود ولی
باز چشم دوخته بودم به صفحه تا اینکه سورنا گفت:
ببینمت؟؟؟وقتی سرم رو باال اوردم دستش رو گذاشت زیر چونه ام وگفت:
دیونه میخوایی قلبم بایسته؟؟؟واسه چی؟؟؟سرش رو اورد جلو وبا هیجان از من ب-و-س-ه گرفت...
-واسه این رنگ قشنگی که بهت میاد.

648

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
عاشقتم سورنا.من بیشتر.من بیشتر.کمی اونطرف تر ایستاد.
ایسان؟؟جانم عشقم؟؟؟تو میخوایی منو بکشی؟؟؟چرا؟؟؟اخه نمیتونم ازت بگذرم.-خب نگذر.

لب تاب رو کنار گذاشتم وایستادم رفتیم سمت میزی که گوشه اتاق بود وشروع کردیم به خوردن غذا بعد
از اتمام غذا سورنا میشا رو صدا زد ومیشا تمومی ظروف رو به اشپزخونه منتقل کرد.وقتی رفت واخرین
بشقاب رو برد سورنا پشت سرش در رو بست وبه سمتم اومد .توی چشماش گرمایی بود که تاحاال ندیده
بودم.
چقدر عشق خوبه
چقدر داشتن یکنفر که بهت بگه عزیزم محکم کنارت باشه تو شادی وغم خوبه.
چقدر حتی کلمه دوست دارم قشنگه.
روزی فکرش رو نمیکرد قلبم به روی یک نفر اینقدر باز بشه
اینقدر بتونم عاشقش بشم.
اینقدر عشق واسم معنی داشته باشه که حاضر باشم به همه اعتراف کنم
درک معنی از عشق فکرش رو نمیکردم اینقدر شیرین باشه

649

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

درست مثله شعر بنیامین
مثه خطای ریل راه اهن
مثه اجبار تن به پیراهن
مثه اهنگای که باما همراهن گاهن
متولد یه روز ویک ماهن
مثه یه لحظه خیلی کوتاهن
مثه احساس حس لمس
دسته گلی که بهم دادی اشتباها.
عشق بدونه خبر پاش رو توی زندگی ادم میگذاره
درست وقتی که حتی یک درصد هم احتمالش رو نمیدی
درست وقتی که از همه کس وهمه چیز دل میکنی.
درست وقتی که قلبت شکسته اس
یکی میاد با نگاهش تا مغز استخ-و-نات نفوذ میکنه میشه همه زندگیت
اگه ناراحتیش رو ببینی دق میکنی.
اگه بفهمی چیزش شده اتفاق بدی واسش قراره بیافته به پای زمین وزمون میافتی.
اگه اخی بگه از شب تاصبح بهش فکر میکنی.
وبعضی اوقات باخودت میگی نکنه بخاطر من اینجور شد؟؟؟
عشق چیزیه که واسه همه پیش میاد.
ولی ادم عشقه خودش واسش خاصه
زندگیشه.
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معنای ادامه زیستنشه.

بخاطر داشتنش هر روز وهر ثانیه التماس خدا رو میکنه.
خدا رو قسم میده که ای کاش هر چه زودتر فاصله ها کم بشه
هرروز با خودش میگه یعنی دوسم داره؟؟؟
یعنی بهم فکر میکنه.
اونجاست که دیگه دیوان حافظ معنی پیدا میکنه.
گوشه تاقچه خونه خاک نمیخوره
ادم هر ثانیه فالش رو میگیره ببینه تهش چی میشه؟؟؟
اونجاست که ادم درست حس میکنه قلبش توی دهنشه.
اونجاست که ادم دوستداره هر ثانیه عشقش رو ببینه.
اونجاست که وقتی بفهمی کجاست بی تاب میشی همون جا بری
درست مثله روزای بهاری داشتن یکنفر که بتونی بهش تکیه کنی قشنگه
عشق با تو شکوفه میزنه
عشق یعنی چشماش اونم درست وقتی که بهت خیره میشه
انگار دنیا از حرکت می ایسته
خجالت وحیا میگه نگاه نکن
ولی دلت چقدر بی تابه
چقدر محکم میزنه
نمیدونی چکار کنی جیغ بزنی فرار کنی یا نگاهش کنی
اونجا میشه که فقط نگاهتون مثل قطب های مخالف اهنربا جذب هم میشه
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اگه یک ثانیه پلک بزنی نمیشه
هیچ چیز مثله نگاهش ج-ذ-بت نمیکنه
میگی این دیگه خودشه.
قلبم داره باهاش بدجور میلرزه
حول میکنی
ووقتی متوجه میشی چقدر بهم خیره شدید مثله دیونه ها سرت رو پایین میندازی
میخوایی گندی که زدی رو درست کنی ولی دستات میلرزه وهمه چیو خراب میکنه
تا توی هوات نفس بکشه دست ودلت میلرزه
هر ثانیه میگی یک بار دیگه نگاه کنم
فقط یکباره چی میشه؟؟؟
چی میشه که اون نگاهم کنه؟؟؟
چی میشه باز نگاهمون توی هم گره بخوره
ولی وقتی نگات نکنه واز نیم رخ ببینیش باز دلت به اتیش کشیده میشه
میگی خدای من چقدر این ادم زیباست
اخرشه
از اون به بعد هر شب بنده خوب خدا میشی
سر وقت نمازت رو میخ-و-نی.
توی رویاهات باهاش همه جا میرید واز همه چیز واز همه کس دم میزنید
اخه اونه دیگه دلبندت
هرروز هر دعایی رو امتحان میکنی.
تمام صبرت رو به پاش میریزی
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واخرش اگه به خوشی ختم بشه میشی خوشحال ترین ادم
ولی
واونجاست که همون ولی چهار ستون بدنم رو بهم میریزه
اصال دوست ندارم از ولی وشایدها بگم.
ولی
شاید یک روز خبر ازدواجش رو یا خبر مرگش رو بشنوی.
اون روزه که دیگه دنیات به اخرش میرسه
اونجاست که اخرش به اخرش میرسه یک نگاه.
میشی بنده بد خدا.
کفر میگی اون هم به زمین وزمان
دیونه میشی
شب ها بالشت واست همدم میشه جای اون
و اونجاست که چنان خراشی قلبت بر میداره که با هیچ چیزی خوب نمیشه
نه شاید هم خوب بشه ولی مثله روز اول کجا وخوب شدن کجا؟؟؟؟؟؟؟
شاید اونقدر حالت بد بشه که به رفتار اسمونی واما دلگیر ویک گناه کبیره فکر کنی اونم مرگه.
مرگ غیر طبیعی همش از اینجور شکست ها نشات میگیره
مرگ غیر طبیعی مثله خودکشیه
ولی وقتی بهش فکر کنی خودکشی کردن چه سود؟؟؟
اون حتی یک قطره اشکم واست سر قبرت نمیریزه.
پس از خودکشی دست میکشی
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میشی یک ادم سرد وعصبی.

چنان قلب همه رو به بازی میگیری که انگار نه انگار.
چنان غرور میشکنی که جیگرت حال میاد
ولی باز فکر میکنی.
که چی شه؟؟؟
جیگرت حال بیاد به اِزای خورد شدن یک نفر؟؟؟
فکر نمیکنی باید میسپردیش به خدا؟؟؟
و اون مشتی
اون اوس کریم که صاحاب اسموناس میگه ببخش.
میگه ببخش
شب که میخوایی بخوابی ببخشش منم تا صبح میاد بشه تمومی گناهات رو میبخشم.
وتو هم میبخشی
ولی دیگه یه مرده زندگی نمیکنه؟؟؟
میکنه؟؟؟
کسی که همه چیشو سر عشق اونم یک عشقی که تهش حتی یک عزیزم هم نیست ببازه
جوونیش هدر بشه
بمیره
ولی نفس بکشه
زندگی نمیکنه.
میگن زندگی نباتی یعنی فقط یه هوایی میاد ومیره نفسی کشیده میشه.
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ادم توی کما سنگین میره.
همه واسش دعا میکن.

ولی به نظر من شکستن قلب ادما بیشتر دعا میخواد واسه برگشتن تا ادمی که زندگی نباتی داره.
اونی که زندگی نباتی داره خیلی وضعش بهتره
میدونی چرا؟؟؟
چون اون خوابه.
هیچ چیو نمیبینه
ولی اونی که شکسته اس وقتی میره بیرون
دو نفر رو دست تو دست ببینه اتیش میگیره.
وامان از اون روزی که دست عشقشو با عشق تو هم ببینه.
امید وارم اینجور اتفاقا واسه کسی پیش نیاد .خدا به همه جوونا رحم کنه وتوی این زندگی های نباتی
نفرستتشون.
همه اینا حرفه.
بریم سره داستانمون.
توی چشماش حرارت رو دیدم
واز همه مهمتر ارامشم رو
خانوم بریم بخوابمتوی ا-غ-و-ش عشقت خوابیدن هم صفای خودش رو داره.
اروم ن-و-ا-زشم میکرد دستاش مثله جادوی هیپنوتیزم من وبچه امون رو به خواب برد
وقتی چشم باز کردم
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------------سورنا:

وقتی خوابید به تمامی اجزای صورتش چشم دوختم چقدر زیبا بود این دختر
چرا من انقدر دوست دارم ایسان؟؟؟کشیدمش سمتم وخوابیدم چشم باز کردم ساعت چنده یعنی؟؟؟هنوز ایسان همونجور توی ا-غ-و-شم
مثله یک گنجیشک خوابیده بود کمی به خودم فشارش دادم
دیونه اتم خانومی.ساعتم رو نگاه کردم اوه اوه  1صبحه اروم صورتش رو نوازش کردم این زیبا ترین صبحه عاشقانه ایی بود
که توی عمرم گذرونده بودم .چشم هاش رو باز کرد خدای من این توسیه چشماش من رو اخر میکشه.
صبح بخیر خانومه زندگیم.سالم صبح توهم بخیر عشقم.اروم سرم رو پایین بردم دستش رو روی ل-ب هام گذاشت
نمیشه سورناچرا؟؟؟دهنم بو میده مسواک نزدم اینجور خوب نیستبیخیال.و...
کمی که گذشت ازش جدا شدم
رفتم از ت-خ-ت پایین ورفتم سمت اینه توی اینه به خودم چشم دوختم  81سالمه ولی تازه عشق رو
درک میکنم
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یکدفعه دستاش رو دورم حس کردم نگاش کن عروسکمو اومد ومن رو از پشت ب-غ-ل کرده اروم
دستش رو توی دستام گرفتم ونرم ب-....و-...سیدم.
خانومم میخوایی منو دیونه کنی دیگه؟؟چرا همش میگی دیونه میشم؟؟از دست کارات توی عمرم هیچ کس اینقدر مهربانانه باهام نبوده .حتی سوفیاکمی قیافه اش توی هم رفت ولی به خودش اومد وگفت:
سورناجانم عزیزم؟؟دیگه نمیخوام از این کارا کنی؟؟؟جان؟؟؟چکار؟؟منظوروم اینه که بعد از دستگیر شدن عمو اسفندیار دیگه این قضیه پلیس بودن ولباس بدل قاچاقچیپوشیدن رو بیخیال بشو دیگه دلم نمیخواد هرروز نگران این باشم یک ثانیه دیگه چی میشه .میخوام عادی
باشم باهمون شرکتت هم میشه خوشبخت بود بیخیال این چیزا
چشم خانومم .اصال بگذار ببین از این قضیه اسفندیار جون سالم به در میبرم.عه عمو اینقدرام بی رحم نیست پسرش رو بکشه.اینقدر نگو پسر پسر هاوجدی توی چشماش نگاه کردم
چرا داد میزنی سورنا؟؟؟من کی دادزدم؟؟؟فقط گفتم که نگو پسرشم حالم ازش بهم میخوره بعدش هم تو دیگه حقی نداریاینقدر عمو عمو کنی اون دشمنمه میفهمی دشمنم.
-صدات رو پایین بیار سورنا سرم داد نکش
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ایسان من سرت دادنزدم.-چرا زدی.

وگریه افتاد ورفت سمت ح-م-ا-م ودر رو محکم به هم کوبید ودادزد:
اسب هیچ وقت عوض نمیشی.دیونه ام کرد شیشه عطری رو که روی میز بود رو به سمت دیوار پرت کردم وهزار تکه شد.
اومد بیرون از ح-م-ا-م وگفت:
همش وقتی کم میاری یه چیزی میشکنی مگه مریضی؟؟؟ایسان لدفن برو تو ح-م-ا-ماگه نرم چی میشه؟؟؟ایسان برو دیگه.نشست روی ت-خ-ت وگفت:
ن م ی ر م..دادزدم:پس من میرم..
رفتم سمت اتاق لباس ولباس هام رو عوض کردم ورفتم سمت در.
ههههه سورنای ترسو .اسبدستم رو مشت کردم وچیزی نگفتم.
چیه کم اوردی؟؟؟عقب گرد کردم واشاره ام رو به سمتش گرفتم:
ببین ایسان با اعصاب من بازی نکن بخوام با اعصابت بازی کنم شهر بازی میشی.بهت زده توی چشمام چشم دوخت رفتم بیرون جیغ زد:
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-حیـــــــون..

ارامش به ما دوتا نمیاد دیشب وصبح که عاشقانه گذرونده شد کجا واالن که دعوامون شد کجا؟؟؟
واقعا خسته شده بودم از این طرز زندگی کردن وقتی رفتم توی سالن حسام زد روی شونه ام.
به برادر چشممون باالخره به جمالتون روشن شد .نمیخوایی از پیش خانومت تکون بخوری دادا؟؟؟دستش رو پس زدم وگفتم:
برو کنار حسامهمه بهت زده بهم چشم دوختند.
بابامحمد:از اتاقتون صدا میومد چیشده؟؟؟
چیزی نیست .میشا پالتوم رو بیار.اورد وداد دستم.
بابامحمد:کجا؟؟؟
برم کمی هوا بخورم.بابا محمد:دیونه شدی پسرم؟؟؟بیرون اصال امن نیست واست.
هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه.روهام:نرو داداش .امن نیست
بیخیال روهام گیر نده ها.روهام:مگه اینکه از رو ناش من رد بشی .نمیگذارم بری
وایستاد جلوم.
جای خاصی نمیرمروهام دادزد:فکر کردی من احمقم؟؟میخوایی بری پی جست اون اسفندیار.
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به تو چه؟؟؟بابامحمد:درست حرف بزن
دادزدم:نمیخوام.
ایسان صداش اومد
هوییی با من دعواته به بقیه چکار داری؟؟؟ایسان درست حرف بزن.ایسان:اگه نزنم؟؟؟
-تمام دنونات رو توی دهنت خورد میکنم..

وباز دادزدم:برو کنار روهام نگذار حرمت ها شکسته بشه.
روهام:شکسته بشه؟؟؟مثال میخوایی چکار کنی؟؟؟برم کنار که بری توی دهن شیر؟؟؟
با مشت زدم توی صورت روهام.
شرمنده داداش روهاموزدم از خونه بیرون سوار ماشین شدم نمیشه اینجور نمیشه یا من باید بمیرم یا اسفندیار خان رفتم سمته
تهران .رسیدم به خونه ویالیی اسفندیار زنگ زدم بهش.
جانم پسرم.در رو باز کن عوضی.کلتم رو چک کردم پر بود رسیدم به داخل عمارت یکدفعه رعد وبرق زد وبارون شدید شروع به بارش
کرد رفتم داخل سالن روی تک صندلی نشسته بود توی خونه اش هیچ محافظی نبود کلت رو گذاشتم روی
شقیقه اش لبخند نرمی زد
به به پسرم .اینجوری میان استقبال پدرشون؟؟؟-پاشو حیون.
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چشم پسرم چشمایستاد دور برگرد زد وبهم خیره شد

به سورنای من ..چه خوب .شنیدم داری پدر میشی؟؟به تو چه هان؟؟اخ نگو من هم دارم واسه بار اول از پسرکم بابا بزرگ میشم .از پسر ارشدم..چی میگی تو هان؟؟؟تو که خوب بلدی پسرات رو به کشتن بدی مگه نه؟؟؟اون همایون چکارت کردهبود هان؟؟؟
اخ اخ من رو بکشی هیچی نمیفهمی میدونی که؟؟؟خفه شو .تو یک اشغالیاین اشغال بودن رو از مادرت گرفتم .اون هم وقتی ترکم کرداون بیچاره میدونست چی هستی که ترکت کرد وچه حیونی میشیاشتباه نکن پسرم.به من نگو پسرم .به من نگو واال یک گلوله حرومت میکنم.اخی نازی خیلی جنم وجرات داری اینارو از من به ارث بردی یا اون مادر ه.ر ......زه ات؟؟؟یک مشت با کلت زدم تو صورتش
درمورد مادرم درست حرف بزن عوضی.خ-و....ن گوشه لبش رو پاک کرد وبا خشم ایستاد.
پسره کودن احمقی دیگه از کسی حمایت میکنی که یک ه.ر  .....ه به تمام معناست .از کسی که شهر رودر عرض دوروز اباد میکرد از کسی که یک ادمه پسته نمیدونم چی ازمن بهت بلغور کرده ولی خوب
گوشات رو باز کن اگه اون ه.ر.......ه نبود من هم یک ادم پست فطرت نمیشدم اون اومد ودلم رو ربود
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بعد از اینکه رفت نه قلبی واسم موند ونه عشقی اینم بدون که سوفیا جونت هم از تبار مادرت بود .پس
نجاتت دادم که ازت دورش کردم.
چی میگی تو؟؟؟سوفیا از کی بود؟؟؟اون دختر داییت بودچی؟؟؟بله سورنا خان .تو هیچ چیز نمیدونی واز همه مهم تر اینکه توی کار قاچاق بودچی میگی تو حیون هان؟؟؟زندگیمو خراب کردی بس نبود؟؟؟ببین پسرم به خودت بیا  .اصال ببین سورنا جان این دوری از تو هم تقصیر مادرت بوده .بعدش هم بایدخ-و-نسرد باشی توکه اینجور نبودی سوفیا هم توی کار قاچاق اعضا بود.
تو چی میگی؟؟؟تو از کجا میدونی که پسرتم؟؟؟مگه چندبار نخواستی من رو بکشی هان؟؟؟من هم تازه فهمیدم اره خیلی خواستم بکشمت واخرین بار که مرگت همه جا پخش شد از گاز گرفتگیبود .وبس ببین پسر جان گذشته ها گذشته نمیدونستم یک روز اینقدر موفق میشی ..اونم توی کار قاچاق.
اسفندیار اسفندیار خودت رو به حماقت نزن میدونم که میدونی یک پلیس مخفیم.چی میگی؟؟؟یعنی نمیدونستی؟؟شک کردم ولی اصال .تواره هستم .حاال که چی؟؟؟که چی؟؟؟یعنی میخوایی پدرت رو بفروشی؟؟؟تو کی واسم پدری کردی؟؟؟هــــــــــــــان؟؟؟؟تو پست ترین ادم روی زمینی .بگذارم اکسیژن خدارواز بین ببری حیوون.
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-پسرکم به خودت بیا .تو خیلی چیزا رو نمیدونی.

تو هم خیلی چیزا رو نمیدونی اسفندیار .داداشم چکارت کرده بود/؟؟؟؟چرا همایون روکشتی؟؟؟چـــــــــــــــــرا؟؟؟؟
اون برادرت نیست.بسه اسفندیار تو به پسرت هم رحم نمیکنی.من به کسی که بهم رحم کنه مطمئن باش رحم میکنم .ببینم تو که نمیخوایی بچه ات بمیره که.اصال ببین خودت از این در سالم بیرون میری؟؟؟از این در یا من میرم بیرون یا تو .یکیمون میمیره.بسه سورنا همایون هم مثله هانیه از من نبود .همایون رو خوب یادمه .از زن دومم وشوهرش بود اون یهعقده ایی به تمام معنا بود یه کثافت نمک خورد ونمکدون شکست .این همه سال بزرگش کردم رفته
واسم مامور مخفیه شده وپرونده واسم جمع کرده.
چی میگی؟؟؟واقعا بهت زده شدم از اینکه همایون هم برادرم نبوده ولی باز هم بی گناه خ-و-نش ریخته شد
حقیقت رو.ولبخندی زد.
نخند کثافت .نابودت میکنمباز مشتی حواله صورتش کردم خ-و-ن گوشه لبش رو پاک کرد وگفت:
سورنا به خودت بیا.یک مشت با کلتم توی گردنش زدم واز حال رفت میخوام تالفی تمام قتل هایی که انجام داد تالفی تمام
کار هاش رو بکنم.
نشوندمش روی یک صندلی ومحکم با طناب بستم دست وپاهاش رو
-کثافت
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رفتم واز ماشینم  1لیتری بنزین رو اوردم وتوی سالن رو پر کردم عالیه بسوزی بری به درک ..کمی مواد
اتش زا هم پیدا کردم وبقیه جاهای خونه ریختم.
رفتم توی حیاط وماشین رو به بیرون از خونه بردم .اومدم تو بهوش اومده بود
حیون باالخره سزای کار هات رو میبینی.پسرم به خودت بیا اینجا خیلی بوی بنزین میاد میخوایی چکار کنی؟؟؟یادته با اسید تمام صورتم رو سوزوندی؟؟؟پسرم حماقت نکن میدونی که من همیشه جون سالم به در میبرمایندفعه رو نه اسفندیار نه.سورنا به خودت بیا.بای بای کن با دنیا.سورنا ببین تو که حقیقت رو نمیدونی.بعضی چیزا رو ادم ندونه بهتره مگه نه؟؟؟میدونی من با ایسان رابطه داشتم.دادزدم:خفه شو اسم زنم رو به زبون نیار.
وقتی توی ا-غ-و-شم بود خوب ....میداد.خفــــــــــه شو.همه نقطه ضعف دارن نه؟؟؟تو هم نقطه ضعفت ایسانه اینو بدون بعد کشتن من هیچ وقت به ارامشنمیرسی هیچ وقت نمیتونی ایسان رو قبول کنی به هر حال اون با من هم بوده مگه نه؟؟؟کسی که با پدرت
یک شب گذرونده
عصبی شدم ومشتی حواله صورتش کردم خ-و-ن دهنش رو بیرون تف کرد ونطق کرد:
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شاید اون بچه ها تو شکمش هم از من باشن مگه نه؟؟؟چی میگی تو حیون؟؟؟با من هم بوده دیگه ههههههه.باز مشتی بهش زدم فندکی رو روشن کردم وبه شعله اش خیره شدم .فندک طالیی که بعد از سوفیا
مرحمم شده بود حاال میذارم اتیشی بشه واس سوزوندن دشمنم
اسفندیار حروم زاده پایان تو ام اینجاست.میبینمت پسرم.شاید تو اون دنیا .ایشاهلل توی جهنم بسوزی.باهم میسوزیم.فندک رو انداختم روی بنزین وتنش لبخند مزحکش بدجور روی مخم بود واون قهقه های شیطانی لعنت
بهت اسفندیار .خدا از روی زمین محوت کنه که کرد خنده اش امیخته با فریاد شد بیشتر موندن رو جایز
ندونستم ممکن بود گاز ها منفجر بشن
رفتم بیرون وسوار ماشین شدم به منظره سوختن خونه نگاه کردم سرد تر از همیشه
خالی از حس
شاید هم ته دلم خالی شد ودلم گواهی های بد میداد مثل اینکه تازه ماجرا شروع بشه استارت زدم وراه
افتادم
توی راه فکرم به همه حرف های اسفندیار کشیده شد بچه ی من که توی شکم ایسانه
نه غیر ممکنه
ایسان دروغ نمیگه
من
من اسفندیار رو کشتم باالخره تمومش کردم.
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یعنی.
من.
من اون رو نابودش کردم؟؟؟

کم کم گرمی بدنم جاش رو به سردی داد لرز عمیقی توی وجودم نشست بارون به شدت میبارید دیگه از
لرزش نمیتونستم رانندگی کنم مثل یک بیمار ام اس که توی بدترین حالت بحرانی باشه میلرزیدم بغضی
گلوم رو گرفت گوشه پارک الله تهران ترمز زدم موبایلم رو در اوردم همون موقع حسام زنگ زد
با لرزش وصل کردم
دادا کوجایی پ؟؟؟؟- ..
سورنا جون دوتایی جوواب بده مردم از نیگرانی .دادا قربوند بشم جوواب بدهحسامجونی حسام داداجونم کوجایی عزیزموصدا فین فینش اومد یعنی داره گریه میکنه؟؟؟
پارک اللهیکدفعه کامال عادی وجدی گفت:دادا مارا دس انداختی؟؟؟ما وخ سادیم با باباممد اومدیم تیروون بیایم با
تو پارکی الله؟؟؟
حسام حالم بدهدادا چدس؟؟؟کوجاشی دقیقا؟؟دم در ورودی.-باشد ما  5دیقه دیگه اونجایم
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قطع کردم وسرم رو روی فرمون گذاشتم هنوز بدنم میلرزید هرلحظه بیشتر میشد .نگاهم سمت دستم
کشیده شد واستینم
خ-و-ن بود از مشت هایی که به اسفندیار میزدم .به شدت دستم رو به بلوزم میکشیدم حمله های عصبی
سراغم اومده بود در ماشین باز شد از شدت لرزش حتی کلمه ایی حرف نمیزدم بابا محمد با نگرانی:
پسرم سورنای من چیشده؟؟؟عزیز بابا حالت خوبه؟؟؟حسام یکدفعه جیغ کشید:
سورنا تیر خوردی؟؟؟دیونه تیر به کجام خورده باشه اخه؟؟؟نگاه به بلوزم کردم به خاطر رنگش که سفید بود خ.........-و-ن
های دستم به س-ی.....-ن-ه ام کشیده شده بود
بابا محمد:چیزیه پسرم؟؟؟این خ////-و-ن چیه؟؟؟
نمیتونستم حرف بزنم.
حسام:باباممد ام اس گرفتس دارد مثی چی چی میلرزد.
بابا محمد:پسرم بیا پایین
با کمک حسام وبابا محمد رفتم پایین کمی اب به صورتم زدند کمی به خودم اومدم از شدت لرزشم کم
شده بود.
حسام:حاال بیگو چیطور شدس؟؟؟
اسفندیار مرد.بابا محمد رنگش مثله گچ شد وگفت:چی؟؟
حسام:مگه جلدی یه ادم میمیرد؟؟؟برو بابا شوخی نکونا
من من کشتمشبابامحمد شونه هاش لرزید.
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حسام گفت:هایی دلم خُنُک شد دمد گرم دادا سورنا الحق کا دادا خودمی
بهش چشم غره رفتم حال بابا محمد منقلب شده بود
حسام:منظور بدی نداشتم ولی یه نکبت یه گوساله از این جامعه کم.
حسام لدفن.حسام:مگر دروغ میگم خره
بابامحمد شروع به گریه کرد .لرزش بدنم هنوز شدید بود ولی توی حالی نبودم که بخوام کسی رو دلداری
بدم یعنی عزاداری واسه اون حیون رو فقط یک اشتباه میدونستم وبس.
بابامحمد:سورنا چیشد؟؟
هیچی فقط یه حیون از این کره خاکی محو شدبابامحمد:یعنی پسرم مرد؟؟؟
دادزدم:به درک
اشک هاش ریخت شونه هاش رو گرفتم وتکون بهش دادم وداد زدم:
بسه میفهمی .اون همه رو اذیت کرد همایون رو کشت .من رو هزار بار نابودم کرد..اون پسرم بود سورنا .بابات بود.دستاش رو ول کردم وسوار ماشین شدم دیگه هیچ حوصله ایی واسم نمونده بود که بخوام درمورد اون
شیاد بحث کنم.
بابامحمد هرچه داد زد محلی ندادم تا که رسیدم به عمارتم عایشه ومادرش در حال صحبت کردن بودند
عایشه من رو که دید جیغ زد:
اقا جان خوبید؟؟؟خوبم عایشه .کسی مزاحمم نشه-اقا جا.
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-سیس.

ورفتم توی اتاقم اتاقی که شبهام رو با ایسان توش سپری میکردم خاطرات دیشب یادم افتاد چقدر
خاطراتش شیرین بود .ولی این شیرینی دلم رو میزد حتی فرض االن ایسان که شاید واسه اون حیوون
داره گریه میکنه.
در رو قفل کردم ودراز کشیدم روی ت-خ-ت.
-------ایسان:
وقتی رفت فهمیدم همه این عشق ها کشکه زندگی های واقعی واقعا بدونه هیچ عشقی میگذره اتفاق خاصی
هیچ وقت نمی افته نشستم روی پله ها واشک هام سرازیر شد همه اومدند دورم
بابامحمد تورو به قران برو بجورش واال میره پیشه عموم.بابامحمد:چیشده دخترم؟؟؟
بابا محمد خودش رو به کشتن میده میدونم .من بدونه سورنا نمیتونم.حسام:میبخشیدا اجی جونم ولی اگر بدونه سورنا نیمیتونی پس چرا اینقد عمو عمو کردی کا اعصابشا
خراب کنی؟؟؟خودت کردی .سرم رو روی زانو هام گذاشتم واز ته دل هق هق زدم
خاله زینب:حسام امان ار دسته تو .خاک تو سرد.
حسام راست میگه خاله جون تقصیر از منهبابامحمد:غمت نباشه دخترم االن میریم با حسام تهران .با سورنا بر میگردم.
ورفتند.
6ساعتی گذشته بود دلم خیلی شور میزد حتی اب هم توی دهنم نمیکردم همش گریه میکردم سورنا
اولش جواب نمیداد واالن دو ساعتیه که خاموشه نگرانی بدجور به دلم هجوم اورده بود .موبایل روهام
یکدفعه زنگ خورد
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وصلش کرد
بله بابا محمد- ..
بله .خ-و-نسردم.کم کم قیافه اش تغییر میکرد صورتش به قرمزی زد دلم بدجور گواهی میداد یکدفعه داد زد:
چرا گذاشتید بره نمیدونید ممکنه حالش بد بشه؟؟؟- ..
نکنه سورنام چیزیش شده باشه
جیغ زدم:سورنا.
خواستم برم بیرون وبرم تهران همه جلوم رو گرفتند بقیه صحبت بابامحمد وروهام رو هم از دست دادم.
روهام کمی عصبی بود به اجبار خاله زینب نشستم روی کاناپه.
هما:چیشد عشقم؟؟؟
روهام:مرد.
دادزدم:نه .سورنام رو از دست دادم.
واشک از روی گونه ام میبارید
روهام:نه سورنا نه
کمی اروم شدم پس کی؟؟؟
سوالم رو حنانه پرسید:پس کی مرده داداش؟؟؟
روهام:اسفندیار حروم زاده باید بریم تهران همگی.
چی؟؟؟عمو اسفندیار مرده؟؟؟ته دلم واسش غصه ام شد
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گریه کردم وگفتم:عمو اسفندیارم مرد؟؟؟
وای کاش هیچ گاه واسش گریه نمیکردم اون حتی لیاقت توف هم نداشت که توی صورتش بندازی تا
تهران کسی باهام حرفی نزد .یه جورایی همه باهام قهر کردند .ولی من به اشک های احمقانه ام واسه اون
حیوون که میریخت ادامه دادم.
هما:ایسان بسه اون پسرش رو کشت میفهمی؟؟؟
اون عموم بودهرجور میدونی.من
من بدترین ادم روی زمینم چهار روز گذشته چهارروز هست که فقط واسه خاکسترای عمو سوگ گرفتیم
که سوخته.
وتازه داره یادم میاد که من یک نفر رو دارم یک نفر توی زندگیم بوده یک روز
یک نفر که دیگه نیست نه خودش ونه دوستاش.
حسام وروهام هم ترکم کردند من ورامین رفتیم عمارت ما ولی برای عمو عزا گرفتیم رامین که هیچ کاری
نمیکنه همش از من صورتش رو برمیگردونه ولی میتونم قسم بخورم حالش خوب بود واسه عزای پدرش
عروسی میگرفت بابا محمد هم فقط کمی میاد ومیره رامین حسابی کالفه ام کرده وخودم کالفه ترم.
که واسه کسی که بهم ت.ج........ز کرد مشکی پوشیدم من باید برم پیشه سورنا ولی ایسان با چه رویی؟؟؟
ولی اون پدر بچه امه .نمیشه ایسان تو دلش رو شکوندی تو هیچ جا نمیری زیر چشمام حسابی گود افتاده
بود من حتی به بچه هامم نمیرسیدم .یک هفته سریع گذشت ومامان وبابا واسه هفته عمو اومدند.
زیر چشمام حسابی گود افتاده بود من چجور تونستم دوری سورنا رو قبول کنم؟؟؟چرا اینقدر سنگدل
شدم؟؟؟مامان دو تقه به در زد ووارد شد امروز پنج شنبه بود .یک پنج شنبه غم انگیز بدونه وجود سورنا
یک هفته دیگه عید نوروز بود ومن هیچ اشتیاقی نداشتم.
-دخترکم.
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- ..
-ایسانم .خوبی؟؟؟

از پشت پنجره کنار رفتم وبغم ترکید رفتم توی ا-غ-و-ش مامانم
نه خوب نیستم مامان.دلت واسه سورنا تنگه؟؟؟خیلی مامان .خیــلی.میخوایی بری منت کشی؟؟؟اون دیگه حتی توف هم توی صورتم نمیندازهچی میگی دخترم؟؟؟تو بچه اون اون توی شکمه توئه عاشقته .چجور میتونه ازت بگذره؟؟؟مامان نمیشهچی نمیشه؟؟؟غرور لعنتیت اجازه نمیده؟؟؟یا نکنه افت کالسه واست؟؟؟شنیدم چکار کردی .خجالتنمیکشی؟؟؟تو تو واسه کسی که بهت ت........ز کرد اشک ریختی؟؟؟کسی که پسرش رو کشت؟؟؟
مامان پشیمونم.دیگه حاال؟؟؟حاال که خیلی دیره؟؟؟؟حاال که سورنا هیچ معلوم نیست کجاست؟؟؟چی میگی مامان؟؟؟اره دخترم .همه نگرانشن .نمیدونن کجاست.ماماناز نگرانی نزدیک بود قلبم بزنه بیرون.
اره ایسان دیر بیدار شدی شاید تا حاال سورنا خودش رو .خودش روهق هق امونم رو برید
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-غلط کردم مامان .غلط کردم.

وسریع سوییچ ماشینم رو از روی دروار برداشتم وراه افتادم سمت خونه حسام همش گریه میکردم اشک
هام خشک شده بود رسیدم به خونه حسام از ماشین پایین رفتم ودر رو زدم خاله در رو باز کرد رفتم
داخل سالن عمارت کسی تحویلم نگرفت.
سالمکسی جوابم رو نداد همه بودند با گریه نشستم روی زمین با هق هق گفتم:
کسی میدونه سورنا کجاست؟؟؟خاله زینب:پاشو ایسان پاشو.
حسام:ولش کن مامانی
خاله:حسام
حسام:حسام وچی مامانی؟؟؟هان؟؟؟حاال اومده؟؟؟ایسان از خونمون برو بیرون میفهمی؟؟؟برو .برو واسه
همون ح-ر-و-م ز-ا-د-ه گیریه کن تو الیق این عشقه سورنا نبودی .حاال حاال بعده ده روز
اومدی؟؟؟؟اومدی که چی؟؟؟؟هان؟؟؟میدونی هیچ خبری از سورنا نیست میدونی شاید االن االن داداشم
مرده باشه؟؟؟
وبا گریه فرود اومد کنارم حال حسام هم مثله من خراب بود دستام رو گرفت وتکون های محکمی بهم داد
ودادزد:
حاال فهمیدی یکی عاشقت بود؟؟؟حــــــــاال؟؟؟ایسان گمشو بیرون از خونمونبابای حسام عمو مهدی دادزد:
به خودت بیا حسام .اینجا خونه تونیست که مهمونم رو بیرون میکنی .بهت هزار بار گفتم با مهمونای اینخونه باید درست برخورد کنی.
ویقه حسام رو گرفت حسام با شدت دست پدرش رو پس زد وداد زد:
-باشه من میرم.
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روهام:حسام کجا؟؟؟
حسام:به درک.
وسریع سویشرتش رو از روی کاناپه دستش گرفت ورفت بیرون ودر رو محکم به هم کوبید حاال که
میبینم مصوبب این اتفاقات من هستم دارم هر لحظه داغون تر میشم.
من چجور خودخواهی کردم؟؟؟
چجور واسه یک ادم بی ارزش خانواده ام رو شوهرم رو از دست دادم؟؟؟
خاله:حسامم رفت مهدی چرا اینکارو باهاش کردی؟؟؟
بابامحمد:اروم باشید خاله خانوم میاد .ایسان بهتره بری.
برم؟؟؟به همین سادگی؟؟؟روهام با صدای تقریبا بلندی گفت:
ایسان میخوایی چیکار کنی؟؟؟میخوایی همین چند نفر رو هم از هم بپاشونی؟؟؟؟برو .برو واسه عموجونت گریه کن.
داداش روهام.داداش؟؟؟اره .تو هیچ پشیزی واسه ما قائل نشدی پات رو از توی زندگیمون بکش بیرون .هیچ میدونیاالن ممکنه سورنات نفس نکشه؟؟؟خیلی دوسش داشتی نه؟؟؟حاال باید همه مون رو عزا دارش کنی اگه
هیچ وقت بهش ایراد الکی نمیگرفتی اگه یک ذره هم که شده از اون اسفندیار حمایت نمیکردی کارمون
به اینجا نمیکشید
با هق هق کیفم رو دستم گرفتم ورفتم از عمارت بیرون واقعا نمیدونم چه غلطی باید بکنم مثله سگ
پشیمونم .یکدفعه عایشه اومد توی ذهنم عایشه هیچ گاه باهام بد برخورد نمیکنه سریع راه افتادم سمته
عمارت در رو زدم عایشه در رو باز کرد
رفتم داخل
-سالم
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عایشه:سالم خانوم جان خوش اومدید بیایید به دادمون برسید
مگه چیشده؟؟؟اقا اقا سورناسورنا سورنا چی؟؟؟نزدیک بود زبونم بند بیاد
ده روزه رفتن توی اتاقشون یعنی اتاقتون وفقط دوروز یکبار میان کمی غذا میخورن ومیرن اصال نمیدونمچیشون چشده.
چی؟؟؟اشک هام شروع به ریختن کرد
اره خانوم جان حالشون خیلی خرابهگفتی اتاق خودمون؟؟ارهسریع دویدم سمت پله ها در رو زدم
سورنا .سورنا در رو باز کنهیچ صدایی نمی اومد
سورنا غلط کردم در رو باز کن..

-

با اشک فرود اومدم کنار در
عایشه:خانوم جان بمیرم خوبید؟؟؟
-خوبم میشه تنهام بذاری؟؟
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عایشه رفت باز شروع کردم
سورنای من عشقم تورو خدا در رو باز کن .من .من نمیخواستم بخدایکدفعه صدای دادش رو شنیدم
گمشو عوضی .نمیخوامت .نمیخوامتسورنا اینجور نکن .تورو خدا در رو باز کن کمی باهم صحبت کنیمایسان همه چی تموم شد همه چی.عصبی شدم وداد زدم:
چی تموم شد؟؟؟؟هان .من حامله ام میفهمی؟؟؟بچه ات تو شکممه .همه چی ساده تموم شد؟؟؟طالق میگیریم ایسان برودادزدم:این در لعنتی رو باز کن
در رو باز کرد
چیه؟؟؟سه بار پلک زدم این سورنا بود؟؟؟این عشقم بود؟؟؟چقدر الغر شده ریش وسبیل در اورده .چقدر زیر
چشماش گود افتاده
چرا؟؟؟
--------سورنا:
وقتی صداش رو میشنیدم حس کردم قلبم جون گرفت ولی اون اون برای اون ح-ر-و-م-ز-ا-د-ه گریه
کرد.
نکنه بچه های توی شکمش از من نباشن؟؟؟نکنه حرفای اسفندیار راست باشه؟؟؟
این چند روز همش حرف های اسفندیار توی ذهنم رد میشد ایسان نکنه از اسفندیار حامله باشه؟؟؟
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نه نمیشه حاال درست این عشقم که گالدیاتور رو رام کرد جلوم بود .دختری  41ساله که از اون سورنای
بداخالق سورنای عاشق رو ساخت.
چقدر چشم هاش زیبا بوداجزای صورتش تک تک مژه ها که مثل جنگل بود رنگه قشنگه چشمش درست
تمام این زیبایی ها روبروم بود ومن باز خالی از حس بودم باز سورنای یخ زده دیگه این زیبایی هات به
وجدم نمیاره عشقم
تو من رو سورنا رو سوزوندی حداقل واسش مراسم نمیگرفتی حداقل سرخاکش واسش اشک نمیریختی
.تو خیلی بی رحمی
تو غرور یک مرد رو شکوندی ومن از دور نظاره گر شکستنم بودم.
ل-ب-ه-اش تکون میخورد ومن رو به خودم اورد
سورنا چی سرت اومده؟؟؟اشک ریخت دیگه اشکاش دلم رو نمیلرزوند خالی از حس نگاهش کردم دستاش رو باال اورد ودوطرف
صورتم گذاشت
سورنای من عزیزم چیشدی؟؟؟یکدفعه ب-غ.......لم کرد دستهام دوطرف بدنم اویز بود ولی هنوز عطرش دیونه ام میکرد.
ازم جداشد با اشک گفت:
سورنا .چرا باهام حرف نمیزنی عشقم؟؟؟چی بگم؟؟؟مگه یه مرده حرف هم میزنه؟؟چی میگی دیونه ی من؟؟؟ایسان برو دیدی حاال برو ببین دیگه حتی نایی واسه ایستادن ندارم چرا نمیفهمی؟؟؟برو-منو ببخش
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بخشیدمت برو-کجا برم؟؟؟تو منو نبخشیدی

برو ایسان باور کن حالم از دیدن قیافه ات بهم میخوره.چی میگی عشقم؟؟؟چه کلمه کلیشه ایی عشقم اگه عاشقم بودی چرا من رو جلوی همه خورد کردی؟؟؟؟من غلط کنم خوردت کنم.اره تو راست میگی برو ایسان تا عصبیم نکردیمگه من چکار کردم؟؟؟چکار نکردی ایسان هـــــآن؟؟؟داغونم کردی رفتی سره قبش واسش اشک ریختی .من میمردم اینقدرواسم گریه میکردی؟؟؟؟واسش مراسم گرفتی .داغونم کردی .ازش حمایت کردی از کسی که بهت
ت...........ز کرد میفهمی از کسی که ح-ا-م-ل-ه ات کرد میفهمی؟؟؟
چه ح-ا-مله ایی؟؟؟چی میگی؟؟؟بچه ی من از توئه احمق.بسه ایسان بسه اسفندیار بهم گفت بچه ات از اونه .حاال تو بفهم نه تو نه اون بچه های توی شکمت جاییتوی زندگیم ندارین.
بی برو برگرد یکی زد توی گوشم
این ماله این رفتارتبعدی رو هم زد وبا هق هق گفت:
این ماله پست بودنت.بعدی رو هم زد:
-اینم ماله دروغات روانی.
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یکدفعه حالت چشماش فرق کرد دستش رو گذاشت زیر شکمش وجیغ کشید:
آیییییییییواسم فیلم بازی نکن ایسان که من تا ته خطمدادزد:
بچه ام سورنا بچه ام..نشست روی زمین رنگش شد مثله گچ نگران شدم ولی به روی خودم نیاوردم تا اینکه خ-و-ن رو روی
زمین دیدم یکدفعه از حال رفت دادزدم:
عایشه.گذاشتمش روی ت-خ-ت عایشه با گریه گفت:
زنگ بزنم امبوالنس اقا جان؟؟؟نه زنگ بزن شهاب بیادچشم اقا جان.عایشه رفت خدایا عجب غلطی کردم ای کاش بچه ام چیزیش نشه
دادزدم:عایشه زنگ بزن امبوالنس
کمی گذشت امبوالنس اومد رفتیم سمت بیمارستان شهاب بعد از یک ساعت شهاب از اتاق اومد بیرون
چیشد شهاب؟؟؟فعال بچه هات سالم هستن.بچه هام؟؟؟بله سورنا جان دوقولو هستن ودوماهه.-چی؟؟؟
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مثله یخ روی صندلی وارفتم دیگه نایی نداشتم.
چی به سرت اومده سورنا؟؟؟حالم هیچ خوب نیستغذا خوردی؟؟؟-نه

پاشو تا زنت در حاله استراحت کردنه بریم رستوران بیمارستان.بریم.رفتیم ومرغ سوخاری شده وکباب برگ سفارش دادیم بعد از اینکه غذا تموم شد دور دهنم رو با دستمال
سر میز پاک کردم
شهاب:خب بگو؟؟؟
چیو؟؟چرا اینجور شدی؟؟؟کمی باهاش بحثم شد.در مورد بابات؟؟؟اره میشه تو دیگه نگی باباچشمبعد از بحث کارم رو به اتمام رسوندم واتیشش زدم روزایی که بهش نیاز داشتم رفت وبرای اسفندیارسوگ گرفت من رو به تنهایی محکومم کرد .به زجر کشیدن واالن بعد از ده روز اومده .اومده ومیگه غلط
کردم.
-فکر نمیکنی باید ببخشیش.
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-چرا؟؟؟

چونکه اون توی شرایط بدیه .حاملگی بهش فشار اورده نمیتونه درست تصمیم بگیره واز همه مهم تراینکه خیلی دوست داره
چطور؟؟وقتی بهوش اومد اول حاله تورو پرسید.خب بپرسهچی میگی سورنا اون عاشقتهمیدونمپس چرا میخوایی اذیتش کنی؟؟؟اون من رو عذاب داد واز همه بدتر اینکه اسفندیار لحظه مرگش گفت بچه تو شکم ایسان از اونه.چی میگی سورنا؟؟میدونی که اسفندیار ادمی عقده ایی وروان پریش بود .پس حرفهاش رو به دل نگیربیخیالش شو
چطور میتونم؟؟؟این افکار واسم کوهی شده بین من وایسانبهش فکر نکن به ایسان وقت بده .بگذار باهم باشید .همه چیز فراموشت میشهباشه بریمبریمرسیدم سمت اتاق ایسان دودل در رو باز کردم چشماش رو باز کرده بود من رو که دید هیچ عکس العملی
نشون نداد رفتم داخل ودر رو بستم
خوبی؟؟؟-خوبم
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نشستم روی صندلی کنار ت-خ-ت با هم گفتیم:
چیزه.خندید:توبگو اول سورنا
نه تو بگو.باشه میایی همه چیو از نو شروع کنیم؟؟؟دستش رو توی دستام گرفتم

ایسان بخدا حالم هیچ روبه راه نبود شرمنده اگه ینجور شدومن هم معذرت میخوام که توی این اوضاعت تنهات گذاشتم.سرم رو بردم جلو وب-و-س-ه ایی کوتاهی به پیشونیش زدم اشکی ریخت وگفت:
وای خدای من باالخره سورنا سرداری غرورش رو شکست.دیونه.اشکش رو پاک کردم
سورنا خیلی دوست دارم.منم دوست دارم عزیزم.یک هفته بعد.
دکمه های سر دستم رو زدم نگاهی توی اینه به خودم کردم امشب قراره با عشقم عروسی کنیم یعنی
عروسی که از ما گذشته.
جشنمونه .این همه اتفاق رو پشت سر گذاشتیم وهنوز هم باورش برام سخته باالخره بعد از  83سال
اسفندیار به جزای کارش رسید.
حسام:نیگا کون داداشی مارا .میگما سورنا خره این باباجونت گیر دادس به ننجونی ما.
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اشکال نداره میاییم خواستگاریبابامهدیا چیکارش میکونی؟؟؟راضیش میکنم .بریم که خانومم منتظره.میگم خره این هلینا را برا من بیگیرش..-چی؟؟؟تو توعاشق هلینا شدی؟؟؟

خیلی وقته اصال پا نمیده خیلی دوسش دارم به ایسان بگو با خانواده اش صحبت کنه..چشم ولی حاال توی عید؟؟؟؟بله.چشم بریم؟؟؟بریم میگم سورناهومچجور این یک هفته رو با سخت گیریا بابا محمد گذروندی؟؟؟به سختی اصال ایسان رو شاید رو هم رفته یک ساعته دیده باشم.وای چقدر سخت گیر .بریم دیگه-----------ایسان:
ارایشگر توی خونه اومده بود توی اینه به خودم نگاه کردم درست مثله ارزویی که یک دختر توی
زندگیش از اولش تاروزی که بهش برسه داره لباس سفید عروس چقدر بهم میومد.
دلم رفته بود واسه خودم ارایش ایتالیایی داماد ایتالیایی شوهر گالدیاتور همه چیز به سبک ایتالیایی بود.
حتی عشقمون.
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مثل دوچرخه سواری توی رم.
همه چیز قشنگ بود

هلینا هم لباسی به رنگ کهربایی پوشیده بود که بهش خیلی میومد تورم رو مامانم روی سرم انداخت.
ب-و-س-ه ایی بهم کرد کمی شکمم بزرگ شده بود ولی زیاد نمایش نمیداد رفتم از اتاق بیرون دست
مامان رو گرفتم واز پله ها پایین رفتم دنباله لباسم درست مثله رویاهام بود .رسیدم به عشقم
سورنا رو نگاه کردم با تعجب حیرت عشق نگاهم میکرد پیشه سورنا حسام واونطرف ترش روهام ایستاده
بود .سورنا جلو اومد ودستش رو دراز کرد دستامون رو به صورت قفل وکالسیک توی هم گذاشتیم وراه
افتادیم سمت سالن.
همه دست زدند همون موقع اهنگی دونفره برای رقص تانگو گذاشته شد وشروع به رقص کردیم .همه
چیز تا اخر مراسم عالی پیش رفت وقت رفتن رسید از عمارت خودمون دل کندم وبه همراه عشقم شریک
زندگیم راه افتادیم به سمت عمارت سورنا .جایی که واسم یک زندگی ساده رو رقم میزد رفتیم داخل
عمارت وسورنا در رو بست کمی استرس گرفتم
توی یک حرکت من رو روی دستاش گرفت وبه سمت اتاقمون برد
توی اتاق پر بود از گل وشمع اروم من رو روی ت-خ-ت گذاشت ودستش رفت سمت بند های لباسم
اروم در گوشم گفت:
تا عمر دارم عاشقتم.صبح چشم باز کردم چشم باز کرد ودستش رو روی شکم برامده ام کشید.
کی میشه کوچولو هامون بیان.وای سورنا نگو دلم از همین االن قنج میره ب-غ-ل-شون کنم.خیلی دوست دارم.7ماه بعد ..روزهامون میگذشت سورنا به اسرار های من گوش نمیداد هنوز توی کار پلیسی بود من هم از
کل کل خسته شده بودم یک روز خوب بودیم ویک روز توی جنگ میگذشت االن ماه مهره پاییز سرد
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امسال .شکمم خیلی بزرگ شده توی سونو گرافی مشخص شد بچه هام جفتشون پسر هستن .سورنا در
حال خوندن روزنامه بود رفتم سمتش وبه شوخی قلقلکش دادم اون هم شروع به قلقلک دادنم کرد
.یکدفعه حس کردم زیر دلم به شدت تیر میکشه جیغ کشیدم.
سورنا..چیشد؟؟؟بچه داره میاد.دادزد:عایشه زنگ بزن امبوالنس.
امبوالنس اومد رفتیم سمت بیمارستان بعد از رفتن به اتاق عمل دکتر گفت به خاطر وزن بچه ها باید
سزارین بشم.
ومن بیهوش شدم وقتی چشم باز کردم همه جا یک لحظه تار شد وبعد روشن یکی یکی همه رو واضح
دیدم.
هلینا که شکمش کمی جلو اومده بود .خوب یادمه که خانواده اش راضی نمیشدند که همسر حسام بشه وبا
خواهش های من راضی شدند واالن  3ماهه بارداره هنوز جنسیت بچه مشخص نشده بعد از اون روهام رو
که راحیل توی دستش بود ..وبعد از اون هما وحسام وخاله وعمو وبابامحمدومامان بابام رو همه بودند به
غیر از یک نفر.
سورنا.همون موقع در باز شد وسورنا همراه یک سبد گل وشیرینی داخل اومد
جانم عشقم.بعد از کمی خوش وبش سورنا خندید وگفت:
انگار خانومم دلش نمیخواد بچه هامون رو ببینه.یادم افتاد گفتم:
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-چرا خیلی دلم میخواد.

بچه هام رو پرستاری اورد توی ا-غ-و-شم گرفتمشون وای چقدر خوشگل بودن وتپلو یکیشون درست
شبیه من بود واون یکی تقریبا شبیه سورنا چشمای هردوشون رنگی بود.
بابامحمد:سرشون سالمت .اسمی واسشون انتخاب کردی سورنا جان پسرم؟؟؟
سورنا:راستش این موضوع پای شما توی این مدت خیلی کمکمون کردید .اسم بچه ها رو شما انتخاب کنید
لبخندی زد وگفت:
اخه.من:بابا اخه نداره که ..بگید بخدا خوشحال میشیم درست مثله راحیل که شما انتخاب کردید
باشه .اسم یکیشون آرسَن ویکی دیگه اشون آریو.سورنا:خیلی قشنگه .حاال کدومشون ارسن وکدوم اریو؟؟؟
من:اون که شبیه منه اریو.
سورنا:پس اونم که شبیه منه ارسن
بابا محمد اذانشون رو خوند وبعد از سه روز به خونه ام رفتم جایی که حسابی دلتنگش بودم شبها بدخوابی
میکردند االن هرکدومشون دوماهه شدند اریو زرنگ بود وشیطون وارسن هم خیلی باهوش.
----------اریو:
27سال بعد..
بابا بخدا نمیخواستم اینجور بشه.بابا اسفندیار:ببین بابا جون اگه یکبار دیگه دست از پا خطا کنی از همه چیز بیرونت میکنم مخصوصا از
قاچاق اعضا
-بخدا همش تقصیر اون بردیای بی شرف وارسن دوستش بود .به من چه ؟؟همه چیز لو رفت.
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نا سالمتی رئیس بیمارستانی .دکتر مغز واعصابی .دوتا مطب واست بنا کردم ولی خیلی خنگ میزنی چندروزه نمیدونم چیشده.
بخدا بابا کمی حواسم پرت بود.سره چی؟؟؟هان؟؟؟نکنه باز یک دختر اومده تو زندگیت وتا دوروز نشده فهمیدی واسه پول میخوادت.باید یک زن رو اسیر خودت کنی احمق جان اسیر میفهمی؟؟؟
بابا لدفن بعدش هم بخدا من سر در نمیارم چی میشن این دخترا که باهام رابطه برقرار میکن دوروزنشده میرن.
اون بی هنر بودن خودته.عه بابا بزرگ بس کن دیگه..وایستادم واز توی شرکت رفتم بیرون فکر میکنه اعصابش رو دارم که همش بهم گیر میده یکدفعه
گرومپ خوردم به یک نفر وای چشماشو نگاه کن لب هاشو چقدر خوشگله نگاهم رو ازش دزدیدم وگفتم:
ببخشیدمگه کوری یابو علفی؟؟؟جـــان؟؟؟مرگ وجان  .کوفت وجان مثه یابو سرت رو پایین انداختی هرتی دویدی تو خیابون.اون خانوم مسنی که کنارش بود.
شیرین مامان بسه بریم وقته دکترت دیر میشهبا چشم غره از من دور شد ولی چقدر خوشگل بود ای کاش میشد بهش شماره امو میدادم بیخیال تا هست
از این دخترا .نشستم پشت رل آاو دی شاسی دار مشکیم ونگاهی توی اینه به خودم کردم
مگه من چمه؟؟؟
چیم عیب داره که دخترا از من فرار میکنن؟؟؟
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از باال تا پایین صورتم رو انالیز کردم موهام که بد نیست خرمایی رنگه ابرو هامم خوش حالته
چشم هام هم که سبز توسیه دماغم زیاد از حد کوچیکه لب هام هم خوش فرمه .چی کم دارم؟؟؟
پولدار که هستم فارغ تحصیل رشته پزشکی توی زمینه مغر واعصاب از المان هم هستم.
قدم هم که از  422بلند تره
سنم هم که باال نیست.
فقط یک عیب دارم
بابا مامانم رو توی تصادف از دست دادم همین.
بیخیال اریو به خود نگیر حل میشه رسیدم به عمارت پوففف یک جنس مونث هم توی این خونه پر نمیزنه
.نمیدونم این بابا بزرگ چه مشکلی باهام داره که در عین بد عنقی وبد اخالقی اینقدر هوامو داره رفتم
سمت اتاقم باید واسه قاچاق اعضا یک نقشه خوب بچینم این ارسن وبردیا ودار دستشون با پلیس
بازیشون بدجور دارن کارم رو کساد میکنن.
اخرشم خونشون رو میریزم.
----------شیرین:
بردیا لدفن اینقدر اذیتم نکن دیگه .ببین سرم به حد کافی درد میکنه.بردیا:ابجی جون پاشو دیگه این مامان معلوم نیست باز کجا رفته .پاشو یه عذای مشتی درست کن بخوریم
اگه بابا حسابی حواسش جمع بود اینقدر بدبخت نمیشدیم االن خدمتکار داشتیم واسه خودمون .تازهمامان زینب هم هنوز زنده بود وبابابزرگ مهدی هم نمیرفت توی تیمارستان.
بسه بسه شیرین .هیچ میدونی چی میگی؟؟؟بابا حسام هر کاری تونسته واسمون کرده .مهم اوندشمنمونه.
-چیه این دشمن هان؟؟؟کیه این دشمن؟؟؟؟کوش چرا نیست؟؟؟؟
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اجی یه سری چیزا رو بهتره ندونی .ولی تا اینجاش رو بدون که قاتل خاله ایسان وعمو سورنا روی زمینداره میچرخه .واون همون دشمنمونه .بفهم
بس کن تو بفهم .ببین حال وروزمون رو .ببین توی چه خونه ایی هستیم .ببین چیشده.تو دیونه ایی ابجی دیونه اخرش هم با این پول دوست بودنت کار دسته خودت میدی..برو بابا معلوم نیست این ارسن چی باز بهت لغور کرده که اینجوری شدی.نه ارسن ونه راحیل هیچ چیزی بهم نگفتن .مهم تویی تویی که غیر از پول چشمت جای دیگه ایی رونمیبینه
به خونه نگاه کردم کاه گلی وداغون بود با اینکه برادرم پلیس بود وپدرم هم یک کارمند معمولی هیچ
وقت نمیتونستیم پیشرفتی بکنیم ..وضع ارسن هم بهتر از ما نبود وهمچنین عمو روهام زیر بار مشکالت
بدجور کمر عمو روهام خم شده بود موهاش نیمه سفید بود عمه هما هم همینجور خیلی شکسته شده بود
راحیل ودیالن هم بودند این برادر وخواهر همیشه هوای هم رو داشتند ومن بردیا هیچ وقت ابمون توی یه
جوب نمیرفت.
نیما وبارانا هم دختر وپسر دوست های خونواگیمون بودند دکتر شهاب کسی که کمترین صدمه رو از
دشمنمون کشید .وهنوز توی کار شه مطب به نسبت بزرگی داره دختر وپسرش هم خیلی خوبن پسرش
دکتره وتوی همون بیمارستانی که صبح رفتیم کار میکنه .وای صبح یکدفعه یاد اون پسر خوشتیپ
وخوشگله افتادم .چقدر بوی عطرش خوب بود
مردشورش رو ببرن انگار از دماغ فیل افتاده بود با اون نگاه ه-ی-ز-ش
سگ صفت
یابو باید باز فردا بریم بیمارستان دکتر اریو نبود اریو راهبی چقدر اسمش قشنگه ادمو یاد اریو برزن
میندازه.
بیخیال شیرین .ولی یعنی جوونه یا پیر؟؟؟
بیخیال یه نکبت پولداره.
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از پولدارا خیلی بدم میاد ولی دوست دارم خودم یک روز حسابی پولدار بشم درست مثله همون روزایی که
بردیا ومامان هلینا تعریف میکنن درست همون عمارتی که بابا میگه
نه این بیچارگی ولی بیخیال باز مامان رفته خونه سهیال خانوم همسایه.
اهان اومد.
سالم دخترم خوبی؟؟از دانشگاهت اومدی چطور بود؟؟؟چطور میتونه باشه؟؟؟رشته گردشگریه دیگه .وماه های اولم هم هست کمی خسته کننده وجالب.خوبه عادت میکنی.من خوابم میاد بیرون شام خوردم برم بخوابم که باز مثله امروز فردا هم دکتر راهبی از مطبش بیرون نرهباشه دخترم انشاهلل که میگرنه فقطچیزی نیست شب خوش.ب-....و-...سیدمش ورفتم سمت ت-خ-تم قبل از خواب فقط چهره اون یارو یادم افتاد بهش میومد
گستاخ باشه ووحشی.
نمیدونم این بابا اصفهانیه چرا من فقط بیرون از خونه لحجه میگیرم.
دوساعتی با خودم کلنجار رفتم تا باالخره خوابم برد صبح زود راه افتادیم سمته بیمارستان خوبه امروز
زیاد مریض نداره.
----------ارسن:
کمی تی وی رو زیر ورو کردم نه چیزی پیدا نمیشه اونم واسه یه ادم تنها مثله من بی حوصله کنترل رو به
گوشه ایی پرت کردم یک واحد اپارتمان  52متری توی غرب تهران خریده بودم ویک پژو پارس که مدل
پایین بود حوصله دختر بازی نداشتم من فقط باید تمرکز کنم روی این ارکان مرتیکه از ترکیه توی ایران
قاچاق میکنه اونم قاچاق اعضا
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نابودت میکنم واینکه نمیفهمم چرا بابا ومامان دیگه بینمون نیستند این موضوعیه که هربار از عمو حسام
میپرسم واون بحث رو عوض میکنه راحیل ونیما وبردیا هم چیزی نمیدونن کالفه بودم
یعنی چی میشه این دیالنِ یاقی هم که اعصابمو بهم ریخته اومده توی اداره پلیس کار میکنه فکر میکنه
دختر میتونه پلیس خوبی بشه اعصابم حسابی بهم ریخته اس این هما هم زیادی بهش رو میده ساپورتش
کرد واسه مدرک پلیسی.
دختره یاقی یک بار اینقدر میزنمش که خ-و-ن باال بیاره همش با این پسره اردشیر میگرده .فکر میکنه
حاال دوس پسر داره شاخ غول رو شکسته .میزنمت لهت میکنم دیالن.
میکشمت .به جان خودت خ-و-نت رو میریزم
گلدونی که توی خونه روی کاناپه بود رو به سمت دیوار پرت کردم هزار تکه شد
نکبت.
---------------دیالن:
اویی اردشیر کوجا کوجا .گمشو اونور بینم.بلوزم رو پوشیدم بیشعور تا چه حد اخه بلوزش رو به طرفش پرت کردم
اردشیر:ببین عشقم ما باید این افکار رو کنار بگذاریم بیا ببینم
عمرا اردشیر تا همینجاش بسه گفتی بیا خونه ام اومدم گفتی ب-ی ل-ب......س شدم دیگه این تویقانونمون نبود که..
اخه عشقم یه رابطه اسهمین رابطه نجابتم رو لکه دار میکنه اگه هنرش رو داری بیا خواستگاریم.چی میگی دختر خوشگله؟؟؟من که آس وپاسم بابا روهام جونت عمرا تورو به من بده-تو بیا من باهاش حرف میزنم

691

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

من که سنم نیست تازه  83سالمه یکی دوسال دیگه صبر کن ایستاد واومد سمتم به شدت حولش دادمگمشو اردشیر  1ساله میگی دوسال دیگه نمیخوام ببینمتسریع لباس هام رو پوشیدم واز توی عمارتشون اومدم بیرون پسره بیشعور انگار این ثروت کوفته میگه
من اس وپاسم.
سریع سوار پراید بابا شدم وراه افتادم سمت خونه
--------------اریو:
نشستم توی مطبم کالفه بودم .تنها کسی که راحت بهم پا میده همین منشی  35سالمه خخخخخخ
نمیدونم چرا این دخترا که باهامن چجور غیب میشن؟؟؟
تلفن رو وصل کردم وگفتم مریض هامو بفرستن داخل.
اولین مریض اومد خب ساعت  44شد
اخرین مریضم هم اومد.
خیلی خسته شدم همش با یک سری ادم کج وکوله بر خورد داشتم صدای پاشنه کفشی توجهم رو جلب
کرد اونم حسابی جلب کرد عینکم رو روی میز گذاشتم واز پایین تا باال نگاه کردم چه قد بلند .پاهای
خوش تراشش توی شلوار جینی که رنگ وروش رفته بود به خوبی مشخص بود بجای مانتو هم پالتویی
قرمز رنگ
کفش هاش هم یک جفت نیم بوتز مشکی چرم بود شالش هم خوب بود کمی از موهاش مشخص بود
چقدر اشناس
وای چشماشو داره باز با این چشما بهم فوحش میده اونم از نوع ابدارش
تعجب امیخته با ترس این اخره خلقته بخدا ازت خواستگاری میکنم باید زنم بشی نگاهی به خانوم کنارش
کردم چه چهره مهربونی داشت من رو یاد بچه گی هام مینداخت خانوم به مهربونی سالم کرد
-سالم پسرم.
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سالم بفرمایید بنشینید.دختر:بریم مامان.

نه عزیزم ما اومدیم دکتر اینهمه معطل شدیم بریم؟؟؟اخه.خانوم ها بفرمایید مشکلی هست؟؟؟دختر:دقیقا مشکل تویی.
جان؟؟؟خانوم نیشکونی به بازوی دختر گرفت وگفت:
شیرین باز یاقی شدی؟؟؟یاقی؟؟؟رامش میکنم مادر زن اینده رامش میکنم..
شیرین:مامان
بفرمایید خانوم هامادر لبخند پررنگی زد وگفت:
شرمنده دکتر .دخترم یکم یاقی میشه گاهی ازش به دل نگیرید خدا واسه مادرتون حفظتون کنه ماشاهللممنونم ولی من مادر ندارم.نمیدونم چرا اینو گفتم ولی خب بهتره بدونه این بانوی زیبا این عیبم رو بدونه خانوم زد به صورتش
وگفت:
وای شرمنده خدا رحمتش کنه .خب واسه پدرتون حفظتون کنه.-متاسفانه پدر هم ندارم
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دختره که حاال یادم اومد دیروز مامانش صداش زد شیرین وکمی پیش هم متوجه شدم چیزی نگفت فقط
یک نگاه خاص کرد
خانوم:بمیرم پسرم.
خدانکنه مادر جان .خب یک اتفاقه یک اتفاق که من رو از این دونعمت بزرگ جدا کرده .بدترین اتفاقزندگیم بدترین اتفاقی که من رو محکوم به تنها بون کرده همراه یک بابا بزرگ مهربون.
خب خدا بابا بزرگتون رو واستون نگه دارهشیرین:مامان من مریضم نه این یارو.
یارو؟؟؟
جان؟؟؟؟؟عجب دخترایی پیدا میشن بخدا .خانوم زد به صورتش وگفت:
اخرش تو منو دق مرگ میکنی شیرین.بیخیال خب مشکلتون چیه؟؟؟خانوم:راستش ما رو اقای دکتر نیما معصومی معرفی کردن.
اهان نیما جان دوستم هستن .شما فامیلشون هستید؟؟؟خیر ما از دوستای خانوادگیشون هستیم .همسرم حسام اعتصامی هستند..چی؟؟؟همون کارخونه دار معروف؟؟؟گویا به دختره بر خورد
شیرین:بله وورشکسته .حاال دیگه دماغتون رو از زندگیمون بکشید بیرون.
وای حسام حسام پدر بردیا دشمن بابا بزرگ چه شود همش بابا بزرگ میگفت برای نفوذ باید یکی از
دخترای خانواده سرداری یا اعتصامی رو بگیرم باید این موضوع رو به گوش بابا بزرگ برسونم.
خب مشکل شما چی هست شیرین خانوم؟؟؟شیرین:به تو چه؟؟؟؟
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خانوم:دخترم باید با دکترت حرف بزنی.
درسته عزیزم حرف بزن ومشکلت رو بگو؟؟؟شیرین:جان به همه مریضاتون میگید عزیزم؟؟؟
-نه فقط به شما گفتم.

شیرین دادزد:مردک یابو چی میگی؟؟؟مامان پاشو بریم
مادرش:اقای دکتر این چه جسارتیه؟؟؟
اگه قصدم جدی باشه چی؟؟؟مادرشیرین با تعجب بهم چشم دوخت شیرین هم دست کمی نداشت مادرش گفت:
چی میگید اقای دکتر؟؟؟؟من.وای من چکار میکنم؟؟؟ولی این نگاه من رو ذوب میکنه نمیتونم ازش بگذرم از طرفی بسه مجردی واین
زندگی کوفتی که هرروز یکنفر توشه شیرین دم به اشک شد وگفت:
تو غلط میکنی که قصدت جدیه.ایستادم وگفتم:
بخدا منظور بدی نداشتم که .فقط یک خواستگاری ساده اس همین.مطمئنم به اضافه این خوشگل خانوم که داره مهرش به دلم مینشینه بتونم ضربه بزرگی به برادر زن اینده
بزنم ولهش کنم از سر راهم بله درستش همینه ادم باید نقشه داشته باشه بسه سادگی .باید زیرک باشم تا
از همه چیز خبر دار بشم.
خانوم:ببین پسرم این کارا که الکی نمیشه که قانون خودش رو داره درسته مادر پدر نداری ولی باید با
بابابزرگت بیایی.
-چشم حتما فرداشب که پنج شنبه اس خدمت میرسیم
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خانوم:حاال شد
البته اگه قابل بدونید؟؟؟خودت قابلی پسرم قدمت روی چشمشیرین دادزد:مامان چیو قدمت رو چشم هان؟؟؟یک عمره زندگیمو با این مرتیکه که حتی نمیشناسمش
نابود کنم؟؟؟
مادرشیرین:دخترم بسه بیا بریم
دستش رو از دست مادرش بیرون کشید وجیغ زد:
نمیخوام مامان.اشک هاش صورتشرو پوشونده بود یعنی من اینقدر ادم رغت انگیزیم؟؟؟؟
شاید دوید از مطب بیرون
خانوم:من عذر میخوام .شیرین یکم عصبیه.
اشکال نداره فقط ادرستون؟؟؟از نیما بپرس میگه من برم تا دیونگی نکرده بالیی سر خودش بیاره.چشم میخوایین بیام برسونمتون؟؟؟نه االن بهتره باهاش روبرو نشید.چشم میبینمتوننگاه اخرش من رو یاد مادری که یک عمره حسرتش رو میخورم انداخت یاد همون مادر چشم اهوییم
.یک پسر احساساتی
نمیدونم چرا من اینجوریم؟؟؟بقول بابا بزرگ اخالق دخترونه دارم کار هام یکدفعه اییه اخالقم یکدفعه
اییه سرم به شدت درد گرفت بیخیال شدم ورفتم سمت اتاق نیما
نیما ایستاد وگفت:
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سالم داداش خوبی؟؟؟خوبم تو چه خبر؟؟؟شکر میگذره.ادرس یکنفر رو میخوامادرس کیو؟؟؟این خانوم شیرین شیرینه اعتصامیواسه چی؟؟؟یه امر خیرواسه خودت؟؟؟؟دیونه شدی؟؟؟-پس واسه کی؟؟؟چرا دیونه باشم؟؟؟

دختر دیونه اس .تمام بالهایی که فکرشو کنی سرت میارهنه بابا بهش نمی اومدمگه باید بهش بیاد رسما خودم رو  6بار فرستاده بیمارستانخخخ چرا؟؟؟سر اسباب بازی هاش .االنم که بزرگ شده سر دعواهامون وبحثامون .بیخیالادرس نیما.بدونه هیچ چون وچرایی ادرس رو داد پسر ساده وخونگرمی بود همیشه باهاش کنار میام از کثافت کاریام
خبر نداره هیچ وقت هم نمیارمش توی اینجور کارا نمیخوام پاکیش صدمه ببینه .بی حوصله نگاهی به
ادرس کردم
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رفتار های امروزش نشون میداد اصال راضی به ازدواج نیست ولی شده به زور واسه درست پیش رفتن
محموله هام باید ازدواج کنیم واسه اینکه بتونم توی اون خونواده رخنه کنم.
واون ارسن عوضی رو به سزای کارش برسونم ساعت  4بعد از ظهر شد رفتم سمت دفتر بابا بزرگ مثله
همیشه بدونه در زدن رفتم داخل داد بابا اسفندیار هوا رفت:
تو این اخالقت درست نمیشه .همش سرتو میندازی پایین ومیایی داخل؟؟؟بابا بهم گیر نده ها.خیلی خب پسرم چیه؟؟؟راستش یه خبر توپ دارمچی؟؟؟میدونم چجور دهن ارسن رو س-ر-و-یس کنم وبفرستمش با کرام الکاتبین هرچی باشه یه سرگردعادیه
باز میخوایی چیکار کنی؟؟؟فرداشب میخواییم بریم خواستگاریچی؟؟؟چه غلطا خواستگاری کی؟؟؟خواستگاری یک نفر که خوب خانواده اش رو میشناسیبگو دیگه جون به سرم کردیدختر حسام حسام اعتصامی .که ورشکست شدنش رو از ما مدیونه خخخخخچی؟؟؟خخخخ مگه دختر داره؟؟؟اره شیرین بابا اطالعات عمومیت ضعیفه ها.-هرچی باشه نوه خودمی .خیلی بدج-ن-سی اریو
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نظر لطفته خخخخ حاال میریم؟؟؟-چرا که نه؟؟؟

پس فردا شب ساعت . 2من امشب میرم بیرون نمیامکجا؟؟؟دیسکو پارتی دوستم دعوتم.باشه خوش بگذره .خوش بگذرون وخوب فکر کن که این شیرین خانوم رو چطور تور کنیتوی تورهبا بابا اسفندیار دست دادم وراه افتادم خیلی مست بودم شب رو با یک دختر که حتی اسمش رو هم
نمیدونستم گذروندم
شب خوبی بود .ساعت  48ظهر رفتم سمت خونه کمی استراحت کردم بیخیال شیرین هم واسم عادی میشه
اگه یک شب توی ت-خ-تم بیاد دیگه از اون به بعدش هیچی نداره .ولی هدف هام مهم تره هرچی باشه
باباش یه جورایی توی قتل مامان وبابا دست داشته .به عکس کنار دراور خیره شدم عکسی از من وبابا
بزرگ بابا بزرگ تمام موهاش سفیده .صورتش گندمیه چشماش قهوه ایی ولی گاهی فکر میکنم چشماش
رنگه منه نمیدونم چرا .صورتش همیشه شیش تیغه اس .موهای به نسبت پرپشتی هم داره .دماغشم که
خوبه از حق نگذریم خوبه ولی من اصال شبیه اون نیستم .گاهی فکر میکنم صورت از خودش نیست همیشه
گوشه گیره .سرگروه گروه مافیاییه من از این کارا خوشم نمیاد ولی به اجبار بابا بزرگ از بچگی وارد قتل
وادم کشیو هزار جور ج-ن-ا-ی-ت شدم شاید هم واسه این کسی باهام نمیمونه که میفهمه چکاره ام.
خوب یادمه از  6سالگی برای تمرین کردن ادم های زنده رو میبست به چوبی وبه دستم اسلحه ایی میداد
وبه من میگفتم بزنم بهشون یا چاقویی میداد ومیگفت با بی رحمی به قتلشون برسونم .توی چشم همه
اشون التماس بود ولی من بی رحم شدم بابا بزرگ همیشه میگفت اگه توی این دنیای بزرگ کم بیاری
همه میخورنت اونم درسته باید از همه بیشتر تالش کنی از همه بیشتر پول داشته باشی یه جورایی آز
وحرص شدیدی واسه ثروت داشت واالن هم به عنوان یکی از تیلیاردر های برتر دنیاست .چه با قاچاق
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وچه عادی وقانونی بزرگترین صادر کننده زعفران وپسته ولباس به کل جهانه وخالف هاش هم اسلحه
واعضای بدن ومواد مخدر مختلفه .هیچ گاه به حرف کسی گوش نمیده ومن به اجبار شدم اریو.
ارکان..
ارکان سویماز آذری کسی که با یک شناسنامه جعل شده داره قتل وکشتار زیادی انجام میده از روزی
میترسم که حرفهای محافظ های بابا بزرگ تحقق پیدا کنه شنیدم یکی از عمو هام رو به خاطر سرپیچی به
قتل رسونده واین باورش واقعا سخته که اسفندیار راهبی به هیچ کس رحم نمیکنه وهمیشه توی گوشم
فرو کرده بزرگت کردم تا این سلطنت رو به دست بگیری ومن باز بیخوابی سراغم اومد به هر طرف غلط
میزدم
نمیشه باز مثله هرشب بیخوابی نمیدونم تا کی باید اون کاب-....و-...س رو ببینم .چهره یک نفر که زخمیه
.کسی که میمیره جیغ های هیستریک یک بچه همه اینا مبهمه برام کی میمیره توی اون اتیش
سوزی؟؟؟چیشده؟؟؟
اون چشما .اون چشمای کیه؟؟؟اون صورت کیه؟؟؟دستی به گونه اش کشیدم وبا داد از خواب پریدم
خیس عرق بودم .نفس هام به شدت بود جوری که نفس اخرمه به دیوار نگاه کردم باز همون لحظه عصبی
موبایلم رو به سمت دیوار پرت کردم
همه جا رو به هم ریختم بابابزرگ شونه هام رو ماساژ میداد.
اریو پسرم عزیزم خوبی؟؟؟اشک هام جاری شد
دادزدم:نه بابا بزرگ یک نفر مرده.
خنده های که روی اعصابم بود کرد وگفت:
دیونه دست کم روزی چند نفر میمیرن .اونم بخاطر منو تو به دست من وتو حاال میگی یک نفر مرده؟؟؟وقتی عصبی میشم هیچ کس جلو دارم نیست حولش دادم سمتی که دادش هوا رفت یقه اش رو کشیدم
وگفتم:
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حیون چی میگی؟؟؟اون مرده اون چشماش.توی چشمام چشم دوخت وگفت:

اریو هیچ معلوم هست چه غلطی میکنی؟؟؟مثل بابات یاقی شدی.این کلمه از کجا در اومد؟؟؟؟؟
مثله کی؟؟؟برو بابا من چیزی گفتم؟؟؟مثله اینکه هنگی اریو به خودت بیا زیادی مشروب خوردی ..پاشو برو ح-م-ا-م ساعت  7شبه نمیخوایی که بد قول از اب در بیایی؟؟؟
بابا بزرگ توی چی گفتی؟؟؟ایستاد ودادزد:من فقط داد میزنم بچه.
رفت بیرون نشستم لبه ت-خ-ت هیچ چیز باورم نمیشه .من دارم چکار میکنم؟؟؟رفتم ودوشی گرفتم
لباس های رسمیم رو پوشیدم امشب عصبی بودم حتی حوصله خواستگاری وشیرین رو هم نداشتم .شاید
در هفته چهار روز اینجور میشدم راه افتادیم همراه بابا بزرگ به سمت خونه اشون محله ایی توی پایین
شهر
------شیرین:
به اجبار مامان وبابا دوش گرفتم مامان همش در مورد اون نکبت با بابا حرف میزد که چه پسریه وحسام
اله وحسام وله اریو ماهه حسام جونم .مخ بابا حسام رو حسابی شست وشو داده بود این بردیا هم حسابی
خوشحال بود امشب نیما وخواهرش وپدر مادر اون هم بودند همراه ارسن وراحیل ودیالن و عمو روهام
همگی بودند .اولین نفری بودم که قراره ازدواج کنه منی که سنم از همه کمتره نمیفهمم چرا باید زودتر
ازدواج کنم ارسن چیز خاصی نمیگفت راحیل کمی عصبی بود .دیالن هم همش بهم میگفت چی بهش بگم
وچی نگم کت وشلواری لیمویی رنگ پوشیدم موهام رو باال بستم وشالی رو به حالت ول روی سرم انداختم
کمی ارایش کردم ومنتظر نشستم از پنجره به حیاط کوچیکمون نگاه کردم همون لحظه اومدند دلشوره
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واسترس گرفتم ..بعد از کمی بابا صدام کردم رفتم اشپزخونه وهمراه یک سینی چایی رفتم توی سالن 82
متریمون.
------------ارسن:
عمو حسام بهم گفت در رو باز کنم .وقتی در رو باز کردم چهره ایی روبروم ظاهر شد چقدر به نظرم
مهربونه چقدر اشناست چقدر چشماش شبیه مامانه بهم خیره شده بودیم اون لب گشود
سالم بنده اریو راهبی هستم.سالم من .من هم ارسن سرداری.به هم دست دادیم چقدر دستش گرم بود مثله محبتی که تابه حال ندیده باشم مردی اومد جلو حس کردم
قلبم تیر کشید .با صدایی دورگه گفت:
بنده هم امیر راهبی پدر بزرگ اریو هستم.باهاش دست دادم ولی یک حظه از خودم بیزار شدم اریو جوری به پدر بزرگش نگاه کرد که گویا قتلی
انجام داده.
----------اریو:
وقتی اون پسر با همون چشمایی که تو خواب میبینم اومد جلوم یک لحظه حس کردم زمین زیر پام خالی
شد کمی به خودم اومد واین جایی که بابا بزرگ اسمش رو چیز دیگه ایی گفت به عقلم شک کردم پلک
زد یعنی چیزی نگم ولی من حسابی حالم دگر گون شده بودم رفتیم داخل چقدر چهره های که امشب
میدیدم به نظرم اشنا میومدن چقدر مهربون بودند فردی بود به اسم روهام گویا عموی شیرین بود مرد
خوش سیرت ووخیلی مهربونی بود با سن نسبتا میانسالش نیمی از موهاش سفید شده بود وهمشون از
فردی به اسم سورنا وخانومی به اسم ایسان حرف میزدند کسایی که واسشون مثل یک قدیسه بودند گویا
به دست یک نفر که هم فامیل ماست کشته میشن واونجایی که همه گفتند فامیل راهبی واسشون اشناست
کمی هنگ کردم البته اون جوونایی که دیدم زیاد چیزی نمیگفتند بابا بزرگ گفت:
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خب اگه میشه دخترتون با پسرمون برن وکمی حرف بزنن.همراه شیرین رفتم اتاقی اتاق مرتبی بود شیرین نشست لبه ت-خ-تش ومن هم کمی اونطرف تر نشستم
همون لحظه مثل یک بمب منفجر شد
به چه حقی اومدی خواستگاریم؟؟؟جان؟؟؟مرض وجانمیشه درست صحبت کنید.نمیخوامببین خانومی من اومدم خواستگاریت به هدفم هم میرسم اینو مطمئن باش بعد از اون میشی زنم اینزبونتم کوتاه میکنی.
خفه شو من بمیرم هم زنت نمیشم.درست صحبت کن شیرین حاال میبینیم زنم میشی خوبم میشیاره راست میگی شاید زنت بشم ولی نمیگذارم دستت بهم بخوره .اصال.شیرین .شیرین رو مخم راه نرو ها .بیا باهم توافق کنیم وکنار بیاییم .لج کنی من بدتر میکنم همه چیز روها.
ببند دهنت رو حییون از پولدارای سگ صفتی مثله تو وامثالت بیزارم توی اون مخت فورو کن.باش باش خانوم کوچولو اون روزی رو هم میبنیم که این قیافه گرفتنات تموم میشهعقده ایی فکر کردی مامانمم که تا فهمید یتیمی دلش به حالت سوخت؟؟؟نه بدبخت من شیرینم شیریناعتصامی .کسی هستم که پدرت رو در میاره.
دستم رو بردم باال ومحکم فرود اوردم توی صورتش اونقدر محکم نزدم که جاش بمونه ولی جوری بود که
ساکتش کنه انگشت اشاره ام رو به سمتش گرفتم:
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شیرین خانوم اِند خوشگلیم باشی .اصال من عاشق س-ی-ن-ه چاکت باشم حقی نداری در مورد پدرومادر من اینجور حرف بزنی احترامت دست خودت باشه .به زور که نیومدم باهات "...س "...کنم که جیغ
میکشی اومدم رسما ازت خواستگاری کردم واسم الکی خط ونشون نکش افتاد.
مثل موشی که ترسیده باشه کنج ت-خ-ت نشست زیر لب اروم گفت:
نکبتچی شنیدم؟؟؟ببخشید..خوبه حسابی ازم حساب برد ولی واقعا یک لحظه حالم ازش بهم خورد چطور میتونه به مامانم توهین
کنه؟؟؟؟به پدرم.
چطور؟؟؟رفتم از اتاق بیرون
مامان شیرین هلینا خانوم:چیشد؟؟؟
اقا حسام:بله پسرم چیشد؟؟؟
نمیدونم من نظرم مثبته شیرین هم میگه نظر پدرم مهمه.شیرین اومد بیرون وگفت:
من؟؟؟؟اقا حسام:نظر من هم مثبته پسرم انشاهلل که خوشبخت میشید.
خیلی ممنونم.شیرین اروم رفت توی اتاقش ولی خوب میدونم االن داره زار میزنه وحرصش رو سر اون خرس بیچاره
ایی که روی ت-خ-ته در میاره تا اخر شب هم پایین نیومد قراره عروسی رو گذاشتیم اخر ماه یعنی 45
روز دیگه.
فردا هم قراره بریم محضرو عقدی بخونیم بعد از ازمایش رفتیم سمت خونه.
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بابا بزرگ:خوب پیش رفت
عالی .فقط یه چیزی من از فردا میرم عمارت خودم.چی؟؟؟غلط کردی میخوایی منو تنها بگذاری؟؟؟چه تنهایی بابا بزرگ من دیگه دارم تشکیل خانواده میدم .قول میدم هرچیزی شد بیامو وبهت بگمخوبه؟؟؟
خیلی خوب پسره چشم سفید میدونم اخرش میری اینبار رو باهات کنار میام.خخخخ .فدات بابا بزرگ جون.شب باز بیخوابی داشتم ولی کاب-....و-...سی ندیدم صبح ساعت  44رفتیم همراه شیرین وخانواده اش
سمت محضر وعقدی گرفتیم
امشب به رسم خانواده شیرین من باید خونه اشون بخوابم شیرین خانوم تا صبح گریه میکنی که زشت
بشی؟؟؟دارم واست
بد از خوردن شام وچشم غره های شدید شیرین بهم همگی رفتند
مامان هلینا:پسرم پاشید همراه زنت برید باال دیگه برید اتاق
چشم مامان.لبخندی تحویلشون دادم پشت سر شیرین راه افتادم رفتیم سمت اتاق پشت سرم در رو بستم کمی رفتم
جلو شیرین انگشت اشاره اش رو سمتم گرفت وگفت:
بهم نزدیک بشی نابودت میکنم.اول انگشتش رو بعد هم دستش رو خیلی سریع کشیدم دو دستش رو گرفتم وبه دیوار چسبوندمش
دستاش رو بردم باال وبایک دستم گرفتم التماس خشم همه چیز توی چشمای وحشیش بود اون دستم رو
اوردم باال وکشیدم به صورتش
خیلی زیبایی شیرین.سرم رو بردم نزدیک
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-نکن اریو

شالش رو باز کردم گردنش رو کج کرد وسرش رو تا جایی که ممکن بود زیر انداخت خجالتش من رو به
وجد اورد
سرم رو بردم نزدیک و....
--------شیرین:
نفس هاش من رو به اتیش کشیده بود ای کاش ازم جدا بشه بخاطر مامان یک تاپ پوشیده بودم همش
سخت گیری میکرد که نباید جلو شوهرت لباس بسته بپوشی روز اول باید تاپ بپوشی واز این چیزا"چه
میدونم"از خجالت نزدیک بود اب بشم
این دیگه چه حالی اروم دستام رو ول کرد ولی حتی نمیتونستم یک سانت هم تکون بخورم چه برسه به
اینکه پسش بزنم دستش رو گذاشت زیر چونه ام وسرم رو اورد باال
شیرین توی چشمام نگاه کن.نگاه کردم
چقدر چشماش وحشی بود
تو عشق واین چیزا بلد نیستی؟؟؟سرم رو به نشونه نه تکون دادم توی چشمام خیره شد پیشونیم رو به پیشونیش چسبوند
اروم گفت:
قول میدم کنارم بهت بد نگذره بگذار عشق به وجود بیاد شیرین .همراهیم کن قول میدم عاشقم بشی.قول مردونه
من چه غلطی کنم؟؟؟این چی میگه؟؟؟چه عشقی؟؟؟من ازش بیزارم یکدفعه کار خودش رو کرد این
دیگه چه حسیه؟؟؟
اصال به چهره ی عصبیش نمی اومد مهربونی کردن.
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شیرین مطمئن باش هیچ وقت از هم جدا نمیشیم چرا میترسی؟؟؟من چکار کنم االن خب؟؟؟من چه میدونممن..دستام رو اروم اوردم باال ودوطرف گونه اش گذاشتم چشماش برق میزد و...
وای من چه غلط کردم؟؟؟
من ازش بیزارم کمی توی چشماش نگاه کردم من ازش واقعا بیزارم؟؟؟؟
نمیدونم
این چه حسیه؟؟؟صداش من رو از خودم بیرون کشید
نمیخوایی مانتوت رو در بیاری؟؟؟اروم مانتوم و در اوردم وای خدا سریع مانتو رو جلو گرفتم
چکار میکنی عزیزم؟؟؟عزیزم؟؟؟جان؟؟؟
لباسم مناسب االن نیستدستش رو اروم اورد جلو مانتو رو از دستم بیرون کشید اروم دستاش رو دور کمرم حلقه کرد وگفت:
چرا مناسبه..وای من چه غلطی میکنم یکدفعه نشستم وگفتم:
نه اریو.چیو نه؟؟؟نشست لبه ت-خ-ت وچند باری دستش رو توی موهاش کرد.
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-نمیشه االن

مگه چی میشه شیرین؟؟؟هان؟؟؟چند روز دیگه میریم سره خونه زندگیموننه.چقدر این کلمه نه عصبیش کرد سریع بلوزش رو پوشید وگفت:
باشه نهاریو.وای من چی میگم؟؟؟من تا دوساعت پیش از این پسر بیزار بودم حاال به راحتی اسمش رو صدا
میزنم؟؟؟وحتی واسه اینکه ناراحت شده دارم دیونه میشم؟؟؟من چه مرگم شده؟؟؟
چیه شیرین؟؟؟گفتی نه باشهیعنی ناراحت نشدی؟؟؟یعنی تو میگی اگه ناراحت بشم واست مهمه؟؟؟خب خب ارهاگه کنارت رام بدی واون خرس رو بندازیش پایین ناراحت نمیشم خخخخخ قول میدم کاریت نداشتهباشم خوبه؟؟؟
پلکی زدم روی ت-خ-ت ایستاد ورفت اون سمت اروم خزید زیر پتو من رو توی ا-غ.......شش کشید
چقدر استرس گرفتم باز
سردته عشقم؟؟؟عشقم؟؟؟اره عشقمی از همون لحظه که دیدمت شدی عشقم حاال بگو ببینم سردته؟؟؟-نه
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پس چی؟؟هیچی-اهان فهمیدم استرس داره خانومَم.

سرم رو پایین انداختم وروی س-ی-ن-ه اش گذاشتم تا چشمای براقشو نبینم
خخخخ چرا قایم میکنی خودتو؟؟؟دِ لوس نشو دیگه خجالت میکشمیک ساعتی گذشت خودم رو زده بودم به خواب ولی با بودن اریو خوابم نمیبرد
چرا نمیخوابی خانومم؟؟؟تو فهمیدی؟؟؟نا سالمتی دکتر مغز واعصابم ها اگه نفهمم باید سرمو بکوبم دیوار حاال بگو چرا نمیخوابی؟؟؟خوابم نمیبره تو چرا نمیخوابی.میترسم.خخخخخ از چی؟؟؟از اینکه بالیی سرت بیارمدیونه چه بالیی اخه؟؟؟خودت نگذاشتی لباس بپوشممنحرفیا خخخخخ این بالها نه عشقم بخواب .حاال حضم این مسئله واست زودهحضم چه مسئله ایی؟؟؟قول میدم بهت بگم ولی االن نه.اخهدستش رو روی ل-ب-م گذاشت
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بخواب زندگیم.اروم چشمامو بستم.
--------------اریو:

نمیدونم ولی خوابید شاید دخترایی هم که کنارم بودن واسه همین ترکم میکردن.
شاید چقدر ارامش بهم میداد دلم برای پدر ومادرم پر کشید کاش توی همچین روزی کنارم بودن
تاساعت  5صبح بیدار بودم از ترس اینکه نکنه بالیی سر شیرین بیارم نخوابیدم کاب-....و-...س هام مرز
مشخصی نداشت یکدفعه میومد..
ساعت  5132بود اذان صبح گفته شده بود شیرین بیدار شد وگفت:
نخوابیدی هنوز؟؟؟نه چقدر زود بیدار شدی؟؟؟دیونه تو هنوز نخوابیدی؟؟؟یعنی اینقدر اراده ات ضعیفه؟؟؟ضعیف نیست خانومم .من جلوش رو نمیتونم بگیرماخمی کرد وگفت:
باشه من بیدار میمونم تو بخواب.نمیشه عزیزملطفا اگه یک ذره احترام واسم قائلی.باشه پس برو بیرونچرا؟؟؟-نیا توی اتاق باشه
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چرا اخه؟؟؟بگو باشه برو نگرانم نباشباشهوقتی رفت سریع خوابم برد.
-برو اریو برو عزیزم

چشمای سبزش اتیش سوزی دویدن یک نفر سمت من قایم شدنم .خنده های اون نفر باالی سر اون
صدای شلیک نه چشم که باز کردم یقه بردیا توی دستام بود سریع ولش کردم صورتش کمی کبود شده
بود حتما کار منه؟؟؟؟؟
وای خدای من من چکار کردم اشک از چشمام جاری شده بود بدنم میلرزید بابا حسام بهت زده نگاهم
میکرد شیرین ومادرش هم گریه میکردند از دست شیرین هم خ-و-ن میچکید نگاه کردم به شیشه ایی
که از قاب عکس توی دستم بود
من من دستش رو بریدم؟؟؟؟
من.مامان هلینا:پسرم خوبی؟؟؟
بردیا:داداش تو چته؟؟؟
من چی بگم حاال؟؟؟بگم ممکنه یک شب دخترتون رو به قتل برسونم؟؟؟بگم تو هفته  5-1بار کاب-....
و-...س میبینم .بگم هیچ دارویی کمکم نمیکنه..
بابا حسام:اریو تو هیچ حالت خوب نیست پسرم باس بریم بیمارستان.
بخدا نمیدونم چی بگم فقط منو ببخشید.ایستادم وسریع رفتم سمت در حیاط شیرین دوید جلوم
-کجا اریو؟؟؟
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من من نباید باهات ازدواج میکردمچی میگی اریو؟؟واشک هاش شروع به ریختن کرد.
برو داخل شیرین .من حالم هیچ خوب نیستدستش و اورد باال وبه صورتم قرار داد:
-کجا برم اریو هان؟؟؟

دستش خ-و-ن میومد دستش رو توی دستام گرفتم
ببین اینه اخرش شاید هم بیشتر تقصیر از لجبازی های خودم بود شیرینم من رو ببخش.چی میگی اریو هان؟؟؟نگاه به دستت کردی؟؟؟ببین با من باشی همش اینجوره .هیچ کس حاضر نیست با همچین ادمی باشهمن حاضرمدیونه نباش .من رو هم ببخش که اسم یک طالق رو میارم توی شناسنامه ات .فکرش رو نمیکردم اینقدردوست داشتنی باشی دوست دارم شیرین ولی عشق اینجوری نباشه بهتره
نه اریو نه تو اومدی تو قلبم حاال ساده میخوایی بری؟؟؟عمراشیرین برو کنار.میخوایی بزنی؟؟؟بزن ولی من جایی نمیرمبرو کنارمامان هلینا اومد ودست شیرین رو گرفت سریع زدم از خونه بیرون وسوار ماشین شدم یک لحظه چشمم
سیاهی رفت سرم رو روی فرمون گذاشتم یکدفعه در باز شد ویکی پرید داخل سرم رو باال کردم دو تا
تیله عسلی که به اشک نشسته بود بهم چشم دوخت
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تو اینجا چکار میکنی؟؟؟اریو نرووشروع کرد به اشک ریختن

دیونه چی میگی؟؟؟؟برو پایین .میگم نمیشه میفهمی..ن م ی ش ه.یکدفعه ...کمی همراهیش کردم بعد از اون از خودم جداش کردم هنوز سرش نزدیکم بود
نمیشه شیریندیدی شد .دیدی .من نه عروسی میخوام نه لباس عروس نه جشن ومهمونی نه اتلیه وارایشگاه نه  45روزدیگه رو من میخوام االن باهات بیام بریم سر خونه زندگیمون.
دیونه بازی در نیار االن احساسات توی تصمیمی گیریت مدخله .برو خونه اتون فکر کن یه دیونه بود.تو چی میگی هان تو تو دیشب منو عاشق خودت کردی دیونه ..حاال میگی هیچی نبوده؟؟؟؟؟؟دستش هنوز خ-و-ن میومد پس اونم عاشقم شده عشق لجباز من شالم رو از گردنم باز کردم وبه دستش
بستم.
مامان وباباش بیرون بودند رفتم از ماشین پایین به سختی بغضم رو کنترل کردم .درب طرفش رو باز
کردم واوردمش پایین رفتیم سمت مامان هلینا.
مامان من حالم خرابه اونم زیاد .نمیتونم شوهر خوبی واسه دخترتون باشم دیدید که اینم دخترتونشیرین با گریه نشست روی زمین وای خدا شخصا این دوروز گند زدم به زندگی این دختر..بردیا دادزد:
هویییی اریو یه لحظه صب کن.برگشتم مشتی حواله صورتم کرد
خانواده اش اللخصوص شیرین جلوش رو گرفتن.
هنر نداری خواریما خوشبخت کنی چرا اومدی خواسگاریش هان؟؟؟؟تو یه ادم بی ارده ایی الدنگعوضی.
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نشستم توی ماشین وبه سرعت از اونجا دور شدم فکرش رو نمیکردم اینقدر این کاب-....و-...س هام
نامرد باشن که درست صبح بعد از عقدم حالم رو بگیرن واسه تنهاییم دلم بدجور شکسته بود پلی رو زدم
اهنگ ترکی از سیبل جان ایلوروم شروع به خوندن کرد حالم بدجور خراب بود مگه بدتر از اینم
میشه؟؟؟من شیرین رو هم از دست دادم رفتم سمت خونه بابا بزرگ.
-------ارسن:
وقتی فهمیدم چه اتفاقی واسه ابجی شیرین افتاده خیلی ناراحت شدم.
به اون پسر نمی اومد ادم بدی باشه حق رو بهش دادم چون هر کس دیگه ایی هم بود واسه حفظ جون
عشقش ازش دوری میکرد رفتم سمت اداره اگاهی باز این دختر که با اردشیر داره ل-ا....س میزنه رفتم
سمتشون ویک مشت حواله صورت شیش تیغه اردشیر کردم دیالن جیغ زد:
ارسن ولش کن.ولی من به مشت زدنم ادامه دادم اونم درست جلوی اداره هردومون  81ساعت باز داشت شدیم اشغال.
نمیفهمه دختر کودن چقدر میخوامش همش با این ..استغفراهلل چی بگم بهش اخه؟اعصابم خراب وداغونه.
دیالن اومد جلوی میله های بازداشتگاه
به چه حقی فضولوی میکنی توی زندگیم/؟؟؟؟دوست پسرمه میفهمی؟؟؟دیالن برو تا یه کاری دستت ندادم.هیچ غلطی نمیتونی بکنیمیله های بازداشتگاه رو تکون دادم ودادزدم:
عوضی میکشمت .بی غیرت نیستم خ-و-نت رو نریزمیکدفعه راحیل اومد ویک کشیده خرج دیالن کرد دیالن با اشک رفت
راحیل:داداش واقعا شرمنده به خاطر این کره خر کوچولوی ما رگت قلمبه زد وافتادی این تو.
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نه داداش چیزی نیست.داداش یه خبر بد  12.ساعت میافتی این توچی؟؟؟ 81ساعت بود که.واسه داد وبیداد هایی که راه انداختی اضافه شد-اوفففففففففففف .لعنتی

خونسرد باش میدونی که مافوقمون خیلی بداخالقه وقتی فهمید افتادی بازداشتگاه اضافه کرد.مردشور ریختشو ببرن نکبتو .معلوم نیست سگ ارکانه کیه.حرص نخور داداش.اون توله سگ چی شد؟؟؟اردشیر؟؟؟به نظرت توله سگ دیگه ایی هم هست؟؟؟اونم بازداشتهپس من االن عمو رامین رو چکارش کنم هان؟؟؟؟؟چکارش کنم؟؟؟؟اون تازه داشت خوب میشد بفهمهمن نیستم دق میکنه این دوروز
من میرم پیششممنونم راستی تمرین های راه رفتنش هم هست.باشه باهم تمرین میکنیم داداشتمرین های گفتار بیانش رو هم یادت نره من میخوام قاتل مامان بابا رو پیدا کنم میدونم که عمو کمکممیکنه.
-باشه پسر خودت رو اذیت نکن من به اون کارا هم میرسم خوبه؟؟؟

715

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

ممنونم راحیل جان .هوای عمو رامین رو خیلی داشته باش-----------27سال قبل.
خاطرات سورنا.
سورنا:
ایسان باز لج نکن ها.چه لجی عزیزم؟؟؟بچه هامون  4سال ونیمه شونه دیگه لج کردن نداره کهعاشقتم زندگیم.منم .خب بریم هلینا وحسام منتظرنهمراه هلینا وحسام راه افتادیم سمت باغ وحش روزای خیلی خوبی رو سپری میکردم ایسان واقعا از اون
روزای جدایی چشم ترس شده بود اسفندیار هم که خاکستر شده بود رامین کنارمون بود دکتر ها میگفتن
امید به خوب شدنش هست اون هم تا  82- 87سال دیگه.
لحظه شماری میکنم واسه اون روز که تمام اموال اسفندیار مصادره بشه وتموم کار ها از دست اون زیر
دستاش گرفته بشه.
6ماه بعد
دیروز تولد پسرا بود وکلی خوش گذشت باغم رو واسشون حسابی تزئین کرده بودم االن هم
گذاشتیمشون پیشه عایشه وهمراه ایسان در حال قدم زدن بودیم رسیدیم به پارک الله رفتم اونطرف
خیابون یکدفعه متوجه شدم ایسان بند کفشش باز شده کسی نبود فقط یک ماشین بود اون هم  822متر
اونطرف تر که بی حرکت بود ولی روشن بود.
ایسان چیشد؟؟؟خواستم برم اونطرف دیدم ایسان ایستاد وگفت:
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-اومدم دیگه..

یکدفعه اون ماشین باسرعت اومد خواستم بدوم ولی خیابون دو بانده بود تا اومدم به ایسان برسم روی هوا
بود .بهت زده به صحنه روبرو خیره شدم.
مگه میشه؟؟؟؟با سر فرود اومد روی جدول های کنار خیابون زانو هام دیگه نایی نداشت.
گلم.
گلم ایسانم چیشدی در کسری از ثانیه اون ماشین فرار کرد مردم جمع شدند فرود اومدم روی زمین
نمیتونم توان جلو رفتن ندارم قلبم به شدت تیر میکشید.
به سختی ایستادم هر قدمی بر میداشتم توی سرم صدای وحشتناکی داده میشد جمعیت کنار رفت ایسان
ایستاد.
مگه میشه؟؟؟
به سمتم اهسته قدم برداشت رسید بهم لبخندی زد رسیدم بهش از سرش به شدت خ-و-ن میپاشید با هق
هق گفتم:
ایسانم.من خوبم عشقم .سورنا خیلی دوست دارم.ایسانیکدفعه ول شد توی ا-غ-و-شم داد زدم:
ایسان.یکی اومد نبضش رو گرفت:
داد زد:یا حضرت عباس مرده.
توی ا-غ-و-شم کشیدمش.
با گریه گفتم:
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عشقم بیدار شو دیگه .پاشو خانومم خانوم من که نمیخوابه عزیز دلم گلم چرا پرپر شدی جلوم؟؟؟گلرزم .گل سرخم .زندگیم.
یک نفر کاغذی توی جیبم گذاشت وگفت:
پالکه ماشینه.ولی من چیزی نفهمیدم خ-و-ن های ایسان روی لباسم میپاشید همه گریه میکردند .چند نفری من رو از
ایسان جدا کردند پسشون زدم وباز گرفتمش سمت خودم وبا هق هق گفتم:
پاشو خانومم .خانومم تو که خواب سنگین نبودی عروسک من عزیزم پاشو پاشو من اون چشماتو نبینمدق میکنما .عزیزم خانوم چشم توسیم پاشو دیگه خوشگلم زندیگم پاشو من دووم نمیارما ..زندگیم من برا
داشتنت هزار بار مردم حاال تو میخوایی با بچه هامون بذاریو بری؟؟؟زندگیم پاشو .تورو به قران پاشو..
از ایسان جدام کردند باز پسشون زدم
خانومم زندگیم پاشو تورو جون سورنات پاشو بقران کارم رو ول میکنم به جون خودت نمیکشم بری.خــــــــــدا.
همونجور از سرش خ-و-ن میومد.
امبوالنس اومد نبضش رو گرفت
پرستار:متاسفم فوت کردند.
دادزدم:نه ایسانم نمیمیره .نــــــــــــه منو ترک نمیکنه ..نـــــــــــه عاشقمه.
اون رو توی برانکارد گذاشتند پریدم سمتش توی ا-غ-و-شم گرفتمش روی برانکارد شروع به تکون
دادنش کردم.
ایسان تورو به حق حضرت عباس پاشو .ایسان .ایسان ببین همه ایستادند ببینن بیداری.همه با دوربین ازم فیلم میگرفتن
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ایسان تورو به امام علی پاشو .قول میدم دیگه نرم تو اداره پلیس .قول میدم پی اسفندیار رو نگیرم فقطتو پاشو.
یکدفعه نفسم گرفت از حال رفتم این شک این غم کمرم رو شکست .وقتی چشم باز کردم توی
بیمارستان بودم همه دورم بودند کالفه شدم سرم رو از دستم کشیدم ورفتم سمت خونه .نمیخواستم رفتن
ایسان رو باور کنم
دادزدم:ایسان کجایی؟؟؟
نمیخواستم.
نمیشد نمیخوام رفتنش رو باور کنم عایشه با گریه اومد دست اریو وارسن توی دستش بود
اقا جان ایسان خانوم رفتنبا ارامش گفتم:
عایشه چرت نگو .ایسان که جایی نمیره .تورو جون زاهده برو صداش کن.به هق هق افتاد:
اقا جان.همه دورم جمع بودن حسام شونه ام رو گرفت وگفت:
سورنا ایسان رفته.باز با ارامش گفتم:
حسام برو باهام شوخی نکن ایسانم جایی نمیره نمیتونه بره دلش نمیاد منو ترک کنه که ترو جون خالهزینب برو بهش بگو بیاد دلم بقران واسه چشماش تنگه.
حسام با هق هق گفت:
دادا سورنا بیا منا بزن واینجور نکون .منا داری میپوکنی دادا .تورو سری جدت نکن.همه زار میزدن
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دادزدم:بسه چرا گریه میکنید؟؟؟؟چی میگید شماها من بقران میدونم ایسان چیزش نشده فقط یکم
سرش شکست.
روهام اشکش رو پاک کرد وگفت:
داداش نکن بخدا داری ذره ذره میسوزی ایسان مردهحولش دادم دادزدم:
ایســـــــــان ..ایسان تورو خدا بیدار شو اینا باید واسه شادیامو باشن .نه برا عزات ایســـــان من مردما..
همه جارو بهم ریختم.
روهام:داداشم اروم باش
همه دستامو گرفته بودند که کاری دست خودم ندم ولی مگه میشه پاره ای از وجودم رفته داد میزدم:
ایسان .رو به خاله گفتم .خاله ایسان نمرده نه؟؟؟ایســــــــــان.اونشب زجر اور به بدترین حالت گذشت به بدترین نحو تا صبح راه رفتم وداد زدم .چرا من باید بدونه
ایسان سر کنم
مثل مرغیکه بال وپرش کنده شده باشه دارم زجر میکشم وراه فراری ندارم خودم رو دارم به در ودیوار
میکوبم
یه نفر چجور میتونه بمیره وتمام اطرافیانش رو زجر کش کنه؟؟؟؟
یه نفر چجور میتونه بره؟؟؟
چجور میتونه این همه غم تو دلمون بذاره؟؟؟
"بایاد اوری بهار .تنها کسی که اومد توی زندگیمون وبهار رو اورد دو سه روز دیگه تولدشه  85.اسفند رو
میگما .بهار پاک بود مثله بهار با اهدای عضوش .بارفتنش خزون رو به زندگیمون هدیه کرد .پر کشید
ورفت.
تو توی اسمونی.
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زمستونم میدونست تو چه ساده بودی.
با کمک تو میکشن نفس نو.
چون گرما گرفت خونه ها از بدن تو.
با اهدای عضو
نجات دادی تو

بهار همیشه من ارزوم بود بمیرم واهدای عضو کنم نا مرد دوست من ازم سبقت گرفتی نه؟؟؟؟ایشاهلل
روحت شاد باشه .روزی نیست خاطراتت رود از یادم.
تو همان دوستی هستی که با یادت شادم.
تو همان بهاری از جنس خزان.
تو همان زنده بودنی در کران.
روحت رفت ویادت برای من ماند.
روحت را شاد میکنم با یک صلوات
بهار امیدوارم اون قلبی که داره واس یکی دیگه میزنه..
اون قرنیه ایی که داره یکی دیگه رو میبینه.
اون ریه هایی که نفس میکشن.
اون کبدت که زندگی رو نجات داد.
فقط واسه رضای خدا باشه امید وارم اون چشمات همیشه منو به یاد بیارن.
میگن قلب کسی که اهدا شده اگه مادر اون فرد اهدا کننده رو ببینه بی قرار میشه.
کاش هیچ مادری عزا دار بچه اش نشه
کاش هیچ مردی عشقش رو از دست نده.
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کاش هیچ مردی نبینه زندگیش روی ت-خ-ت بیمارستان داره جون میده.
کاش.
وکاش وکاش..
روحت شاد ویادت گرامی بهاره "
صبح که شد با بی تابی رفتم سمت سرد خونه اخرین باره اخرین باره عشقم رو میبینم
رفتم جایی که توی بهشت زهرا غسل وکفن میدن به گل هایی که خریده بودم واسه زندگیم نگاه کردم.
امروز هوا ابری بود نیمی از گل ها رو توی ماشین گذاشتم رفتم داخل
غسال گفت:شما؟؟؟
با بغض کنترل شده-همسر ایسان هستم ایسان فرد.
غم اخرتون باشه.انشاهلل تا چند روز دیگه خودم مهمونتونم .من بدونه ایسان دووم نمیارم.چی میگی پسرم عمر دست خداست.اون خدایی که میگی من رو دیروز کشت .همراه ایسان من هم خاک میشم میدونی؟؟؟پسرم .میدونم داغ داری ولی میگذره.بخدا نمیگذره حاجی .نابود شدم .به بچه هام نگاه میکنم میسوزممگه بچه ام داری؟؟؟دوقلو پسر.سرش رو زیر انداخت.
میذاری وداعمو با عشقم بگم؟؟؟-بگذار به خانوم ها بگم بیان بیرون از اتاقک برو داخل فقط سرش رو از کفن بیار بیرون باشه پسرم
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سرم رو تکونی دادم رفتم داخل همونجا بود که همه زندگیم اوار شد روی سرم توی دماغش وگوش هاش
پنبه بود وسرش هم زخم عمیقی داشت غم دنیا توی دلم نشست گل ها رو روی کفن گذاشتم دادزدم:
خـــــــــــدا من چجور دووم بیارم؟؟؟ایسانم پاشو زندگیم پاشو ارسن واریو از دیشب تاحاال بی قراررتن .مادرشون رو میخوان پاشو به جون تودیگه باهات بحث نمیکنم .دلت رو نمیشکونم اون لبخند اخرت داره منو میسوزونه.
ایـــــسان.تمام گل ها رو روی کفنش پر پر کردم.
دادزدم:گلم پر پر شد خدا .خدا ..گلم کو؟؟؟؟؟خدا زود بود واسه گرفتنش.
خداجونم نمیکشم .گلم مرده .کمی گذشت.
ب-و-س-ه ایی روی ل-ب های عشقم گذاشتم وازش دل کندم با اشک رفتم سمت ماشین.
نشستم لبه کاپوت غسال لیوان ابی اورد
بیا بخور پسرم تا میان فامیلت هالک میشی که.نمیخوام حاجی .نمیخوامویکدفعه ب-غ-لش کردم شونه های جفتمون از هق هق میلرزید
پسر میدونم چه میکشی .منم زنم رو توی جوونیش از دست دادم چند ساله که دارم میسوزم میسوزمجانم به گربانت پسرم ان یارم سوزون اسون.
لحجه شیرین ترکی ".البته ببخشید یکم حالم منقلبه واسه یاد اوری خاطرات گذشته واز دست دادنش
نمیدونم چی مینویسم ".حسام صداش اومد
-سورنا؟؟؟
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از اون مرد جداشدم کمی بعد زیر تابوت ایسان رو گرفتیم راه افتادیم اشک گونه هامو خیسه خیس کرده
بود .این ایسانمه که راحت خوابیده؟؟؟؟
مادر ایسان در حال هق هق وفریاد زدن بود پدرش هم دست کمی از من نداشت ایسان رو بردیم سمت
مزارش.
هر لحظه قلبم به شدت منقلب میشد مگه میشه؟؟؟خاک ها رو روش ریختند خانومم اروم خوابید ولی
هنوز صدای خنده هاش توی گوشمه هنوز صداش توی سرم طنین میندازه هنوز رنگه چشمای خمارش
توی مخمه
داره دیونه ام میکنه هنوز نفس کشیدن بعد از اون سخته پارچه ایی سفید روش کشیده شد .دسته گل رو
توی دستم گررفتم
همه جا توی سکوت بود این سکوت بغضم رو شکوند وبلند هق هق زدم
خانومم چه راحت خوابیدی.به عکسش که قبل از عروسی انداخته بود نگاه کردم
خانومم با لبخندت داری به زخمام نمک میپاشی خانومم ما قسم خوردیم همو ترک نکنیم مگه نه؟؟؟ماقول دادیم نمیخوام کسی ببینه این حال وروزمون رو همه تابوتت رو گرفتن حاال زیر خاکی
عزیزم؟؟؟عشقم چه ساده خوابیدی.
گل ها رو جلوی عکسش گرفتم وبا هق هق گفتم
ببین از همین رز قرمزا که دوس داشتی واست خریدم عشقم .ببین چرا دیگه نمیتونم ببینمت گذاشتی توحقیقت رفتنت بمونه وبسوزه دلم؟؟؟ببین .ببین اسمونم به عشقمون حسوده امشب.
یکدفعه رعد وبرق زد همه همراهم گریه میکردند رفتم کناری وبه درختی تکیه زدم بارون نم نم میبارید.
اهای بارون پاییزی
اهای بارون پاییزی
چه سرد وغم انگیزی
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نبار امشب نبار
یکی مثل من دیونه وار
دنباله عشقش میره
اهای بارون پاییزی
یکی چترشو گم کرد
اهای بارون پاییزی
سر پناهم رفت
اهای بارون پاییزی
اهای بارون پاییزی
عشقم رفت ومن تنهام
اهای بارون پاییزی
تنها توی اوج غمهام
اهای بارون پاییزی
دلم خسته اس
نبار امشب
اهای بارون غمگینم
بزن بر دل خ-و-نینم
من امشب بدونه اون
توی شهر غمگینم.
اهای بارون دلسردم
بخون تا که برگردم
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بخون تا که برگردم به اونجا که
غم اوج نگیره تو قلبم
اهای بارون دل خسته
یکی از این شهر رفته
یکی رفته تا شهر بخوابه
یکی رفته وچشمم به سرابه
اهای بارون سردم
به خاکش سپردم.
اهای بارون غمدار
بیا این داغو از دلم بردار
کجاست اون چشمای خوش رنگش
سر مزار اون حاال
با سیل غم میشینم
اهای بارون تنهایی
منو تنها بذار امشب
منو تنها بذار امشب
نمیتونستم زجه های مادرش رو گوش بدم نمیخواستم باور کنم نبودش رو به دلیل بارش این بارون
پاییزی همه رفتند
حسام:بریم داداش؟؟؟
نه من میمونم.حسام:داد
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حسام برو همین که گفتم بچه نیستم-مراقب خودت باش توی ماشین منتظرم.

منتظر نمون .من شب اول قبر عشقم تنهاش نمیذارم اینو بفهمچشم من میرم ومیام بازنیا نمیخوام کسی باشه لطفا نمیخوام کسی توی اون حال منو ببینه.باشه داداشم .ولی مراقب خودت باشهمه رفتند رفتم پیش قبر عشقم خوابیدم روی زمین عزیزم زندگیم رفتی؟؟؟
ایسان ببین امشب تنهات نمیذارما.- ..
ببین عشقت نامرد نبود .منو با خودت ببر عزیزمهوا رو به تاریکی بود..نشسته بودم لبه قبر قاری در حال خوندن قران بود بچه ایی اومد
عمو سالم کیک نمیخری؟؟؟دوتا بدهپنج هزار تومن بهش دادم وبقیه اش رو ازش نگرفتم ساعت حوالی دوازده شب شد کیک رو گذاشتم روی
قبرش
ببین خانومم از یادم نمیری سهم من هم برای تو.اشک هام خشک شده بود خاک روی صورتم نشسته بود ساعت  3نیمه شب شد یک لحظه هم از عکس
عشقم چشم نمیدوختم قاری ساعت  1عزم رفتن کرد
اقای سرداری پاشید لطفا اینجا وحی داره .خوب نیست واستون .قبرستون.-نه .خونه حالم بد میشه.
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وقتی رفت به حرفای خاله گوش دادم دستم رو حتی روی خاکش نکشیدم چونکه میگفت سخته واسش
وگناه میشه .روی قبر کناری دراز کشیدم واشک هام روی سنگ مزار میریخت.
شب پنج شنبه دوباره
وعده ی دیدنه یاره.
روی سنگ قبری از غم
میریزه اشکای خسته ام
کمی گذشت دستی روی شونه ام نشست همون غسال بود.
پسرم نرفتی؟؟؟مگه میتونم خانومم رو ترک کنم؟؟؟اینجوری که نابود میشیاشکال ندارهچجور مرد؟؟؟توی تصادفچجور؟؟؟روبروی پارک الله.خیابون حتما شلوغ بود؟؟؟نه خیلی خلوت بود.چی پس چجور عشقم مرده؟؟؟با تعجب گفت:
پس چجور مرده؟؟؟-یک نفر به عمد بهش زد.
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چی میگی پسرم؟؟؟؟مگه دشمنی داری؟؟؟دشمنم مرده..چی؟؟؟کی بود؟؟؟بابام-چی؟؟؟امکان نداره.

داره حاجی .بابام رحمی به پسرش هم نکرد من هم به سزای کارش رسوندمش ادم درستی نبود.پس دیگه چی دشمنی چیزی؟؟؟نمیدونم کی بوده.پالک ماشین چی؟؟؟یکدفعه یاد اون کاغذ افتادم.
توی جیبمه شماره پالک میرم فردا پس فردا اداره میجورم جاشو.پلیسی؟؟؟بله واسه همین با ایسان همش بحث میکردیم با کارم مخالف بود.خدا روحش رو غرین رحمت کنه.ممنونم.نمیخوایی بری خونه؟؟؟نه.باشه من میرم مراقب خودت باش ساعت  7میام ببینم باز روی این اب بارون ها خوابیده باشی میزنمت.چشم حاجی.اون مرد رفت
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ایسانم .عشقم مطمئن باش قاتلت رو نابود میکنم .مطمئن باش میکشمش .بعد از اون میشم همونی کهمیخوایی .همونی که دوس داشتی.
باز خوابیدم همون جا یک ساعتی گذشت ایستادم لباس هام همه از بارون خیس شده بود راه افتادم سمت
خونه.
به کسی توجهی نکردم رفتم سمت اتاقمون اتاقی که دوروزه از بوی عطرش خالیه اتاقی که غم داره
نشستم لبه ت-خ-ت
بالشت ایسان رو دستم گرفتم با تمام وجود عطرش رو بلعیدم تار مویی ازش به چشم خورد گذاشتم اون
رو زیر البوم خاطراتمون ..البوم عکسمون..
عکسی که ازش کنار ت-خ-ت بود همراهم بدجور خودنمایی میکرد اونروز هرچه عکس انداختیم به
شوخی روی سرم شاخ میگذاشت .اشکهام رو پاک کردم رفتم سمت میز ارایش در عطرش رو باز کردم
همش یک عطر میزد وگالدیاتور من بود میگفت با این رایحه جونم بهت وصل شده .روزای خوبم یادم
میومد روزایی که با بالشت از خواب بیدارم میکرد.
روزایی که مثل بچه دوساله با شیطنت باهام برخورد میکرد .اون روزای که تمام وجودم رو بهش وصل
کرده بود.
اون خنده هاش.
رنگه چشمش.
زیباییش.
"بغضی گلوم رو فشرده کرده ودستم رو کند.
نمیشه نوشت از کسی که دیگه نیست.
نمیشه نویسنده شد برای کسی که برای همیشه از پیشمون رفته.
نمیشه حتی یاد اوری روزای رفتنشم تلخه.
فردا تولدشه ..لعنت به این زندگی که سهم ما ازش غمه...
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لعنت به شونه های خم شده...
لعنت به سه نقطه های اخر حرفام "

یاد اوری اون روزایی که ایسان با بودنش بهم امید داد از گالدیاتور یک ادم مهربون ساخت.
من رو باز از نو شروعم کرد ومن دیروز خودم رو همراه ایسان خاک کردم همراه عشقم به اتاق ایسان
جایی که دیگه حتی تحمل موندنش رو هم ندارم نگاه کردم
-------------اریو:
وسیله هامو توی ماشین گذاشتم نمیتونم دیگه خونه بابا بزرگ باشم راه افتادم سمت عمارت خودم .رفتم
توی اتاقم.
هیچ کس خونه نبود دوروزه که هیچ جایی نمیرم وهیچ تماسی رو هم نمیپذیرم بابا بزرگ بیش از ده بار
اومده تا در عمارت ولی داخل راهش ندادم خیلی کالفه ام فکر شیرین واون دستش که پر از خ-و-ن بود
داره دیونه ام میکنه مجال نفس کشیدن نمیده بهم .به در ودیوار قهوه ایی اتاقم چشم دوختم.
ههههههه چه جالب بابا بزرگ میگه این عمارت باباست خوبه حتما این اتاق هم یا ماله بابا بوده یا ماله
مامان شاید هم ماله هردوشون نمیدونم ولی باغی مخفی داره که ادم رو به وجد میاره هیچ خاطره ایی از
مامان وبابا ندارم حتی یک عکس فقط یک عکس از بچگی های خودمه اونم یکبار بیشتر ندیدم دست بابا
بزرگه میگه بهت نمیدم توی حس خودم بودم بهتره برم بعد دوروز چیزی بخورم رفتم پایین وپای سیبی
رو از یخچال توی ماکرویو گذاشتم رفتم توی سالن نشستم.
یکدفعه شیشه های سمت من خورد شد .چه خبره؟؟؟؟
---------شیرین:
دوروزه از اتاق بیرون نرفتم چطور میتونست باهام این کارو کنه؟؟؟
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حتی شماره تلفنی هم ازش ندارم یک ادرس دارم که قراره خونمون بشه وتوش زندگی کنیم ساعت حوالی
 3ظهره این موقع بابا خونه نیست مامان هم خوابه بردیا هم اداره اگاهیه مانتوم رو پوشیدم وسریع شالم
رو سرم کردم .تاکسی گرفتم وراه افتادم سمت خونه اریو هیچ حقی نداره باهام این کارو کنه انتقام همین
دوساعتی رو که عاشقش شدم رو باید پس بده.
لعنت بهت دیونه تر از همیشه شده بودم.
رسیدم سمت عمارتی خوبه کرایه تاکسی رو دادم ورفتم سمت در نه در نمیزنم ..اینجور شاید در رو باز
نکنه از شیار های در ماشینی رو اخر حیاط بزرگ عمارت دیدم خوبه ماشین خودشه .اسمشم نمیدونم
چیه؟؟؟
خاک تو سرت شیرین اطالعات عمومیت در مورد ماشین وخونه خیلی پایینه خب بابا یا ننه ام از این ماشینا
سورا میشن؟؟؟
یه شوهر زپرتی گیرم اومد که تا اومدم ببینم چه خبره گفت نه نمیخوامت اونم واسه یه دلیل خیلی مسخره
از دیوار رفتم باال
عالیه خب این هیکلم واسه همین کارا توپه بیخود که تا دانشگاه پیاده روی نمیکنم که واسه این روزام
خیلی مناسبه نگاه کردم وشوتی کشیدم عجب قصریه من قرار بوده بیام اینجا زندگی کنم؟؟؟؟
نه بابا اریو راهبی رو باش .چه دک وپوزی خب این سنگایی که توی حیاط گذاشتین فقط به درد یک کار
میخورن اونم این شیشه هایی که از تمیزی برق میزنن رو بریزم پایین تا دلم خنک شه.
زیاد از حد این خونه تمیز وخوشگله هدف گرفته شد.
پرتاب.
اها عالیه سه تا شیشه ها رو ریختم پایین یکدفعه در باز شد واریو با سر وضعی بهم ریخته پرید بیرون این
چه وضعشه؟؟؟
چه مرگش هست که این حال وروزشه؟؟؟رفتم پشت دیوار قایم شدم تا منو نبینه راستش خیلی ترسیدم
مثله سگ پاچه بگیره
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خب اب صافی وپاکی رو روی دستم ریخته میگه نمیخوامت طالق من اومدم شیشه های خونه شو شکستم
توی حس خودم بودم که سوسکی اومد روی پام وکفشم جیغ کوتاهی زدم وپرتش کردم اریو نگاهی
انداخت هیچ عکس العملی نشون نداد
وای خدایا نزدیک بودا مردشورت رو ببرن سوسک بی حیا حاال موقعش بود مگه؟؟.
با خودم غر غر میکردم اریو رفت داخل.
اروم گفتم:مردشورت رو ببرن بد ریخت .الحق که سوسکه بعض توئه .نکبت میگه طالقت میدم سگ
.بیشعور منو میب-و-س-ه ومیگه طالقت میدم .تو غلط کردی من رو بو.....دی .اصال کی باشی که اومدی
من رو گرفتی؟؟؟نکبت چلغوز.
یکدفعه یکی دقیقا پشت گوشم گفت.
-----------اریو:
وقتی رفتم بیرون مونده بودم که این کار رو کرده کمی گذشت که دیدم صدای جیغ دخترونه ایی اومد
اهان این عشقه منه که اومده اینجا دختره دیونه اخرش کار دستم میده.
خب فکر کرد ندیدمش رفتم داخل واز در پشتی عمارت رفتم سمت باغ واز اونجا هم درست همونجایی
که شیرین ایستاده بود یه دستش به کمرش بود واون یکی رو توی هوا تکون میداد وتهدید میکرد
وفوحش میداد خنده ام رو کنترل کردم دیونه ی من رفتم نزدیکش اخ دیونه اون اندا....تم زندگیم درست
نزدیک گوشش گفتم
این حرفا رو به من میگی؟؟؟چنان جیغی زد ولی من کشیدمش توی ا-غ-و-شم وقتی برگشت چشماش از ترس در حال زدن به بیرون
بود قلبش به شدت میکوبید نکنه سکته کنه از پیشونیش عرق میریخت.
یکدفعه چشمم به ل....بهاش افتاد وسرم رو سریع نزدیک بردم تا شاید از استرسش کم بشه دستام دور
کمرش بود کمی که گذشت یکدفعه ول شد روی دستم از حال رفته.

733

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

سریع توی ا-غ-و-شم کشیدمش چیزیش نشه؟؟؟خدایا غلط کردم بردمش سمت راه پله ها وباال
گذاشتمش روی ت-خ-ت که یکدفعه مثل بمب منفجر شد شروع به خندیدن کرد اخم هام رو توی هم
کشیدم.
درد وخنده  .فکر کردم سکته کردی.دستاش و دور گردنم انداخت و...
وسریع جدام کرد عقل این دختر عیب داره؟؟؟؟
یهویی شد .خخخخخخخروانی .که یهویی شد؟؟؟کمی که گذشت دستش رو روی س......-ن-ه ام گذاشت وبه شدت حولم داد چه مرگشه؟؟؟یک سیلی
بدون برو برگرد خرجم کرد .روی لبه ت-خ-ت نشستم ایستاد ودو دکمه اول مانتوش رو که باز کرده
بودم رو سریع بست شالش رو محکم کرد وبا بغض گفت:
عوضی یکبار دیگه منو ب....سی نابودت میکنم .مگه قرار نبود طالق بگیریم؟؟؟؟؟توی دادگاه میبینمت.ایستاد وخواست در رو باز کنه وبره مثل فنر از جام پریدم ودستش رو کشیدم پرت شد توی ا-غ-و-شم .
هنوز دست راستش توی دستم بود چشماش از باال تا پایین صورتم با تهدید رفت ولی من اعتنایی نکردم.
ماطالق نمیگیرم شیرینم.خودت رو بامن جمع نبند ما هیچ وقت ما نمیشیم .ولم کن .تو یه روانی به تمام معنایی.شیرین ما طالق نمیگیریم.وبهش خیره شدم حول کرد وگفت
میگیریم .طالق میگیـ.نگذاشتم بقیه حرفش رو بگه و....
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نمیتونم دوریشو تحمل کنم یک لحظه همه چیز یادم رفت اینکه من ادم عادی نیستم وممکنه با نزدیک
شدن شیرین بهم اسیب ببینه ولی همش از خیالم رفت ساعت  5عصر بود نمیشه از این زندگی به راحتی
گذشت اولین رابطه امون شروع شد .ولی کاش هیچ وقت اینجور شروع نمیشد یک ساعتی گذشت بی حال
چشم باز کرد واروم اسمم رو صدا زد.
اریوجانم؟؟؟؟نشستم پیشش ودستش رو توی دستم گذاشتم.
حالم بدهکمی چشماتو ببند االن میام عشقمرفتم توی اشپزخونه ماکرویو خاموش شده بود ولی خداروشکر جوری نبود که پای سیبم بسوزه .کمیش
رو خوردم خودم هم دیگه نایی نداشتم فعال بیخیال خوردن بقیه اش شدم ورفتم سمت یخچال .کمی عسل
رو توی شیر ریختم وگرم کردم.
کمی پسته هم که رنده شده بود داخلش ریختم ..خوبه کمی هم مسکن داخلش ریختم رفتم سمت راه پله
ها وداخل اتاق کمی چشماش رو باز کرده بود رفتم روی ت-خ-ت وسرش رو توی ا-غ-و-شم گرفتم
لیوان رو به دهنش قرار دادم.
بخور عزیزم.نمیخوام بو میده.چیز بدی نیست عسل وشیر وپسته اس.از عسل بدم میاد.بخور خانومم تا خوب شی ناز نکن دیگه.کمی مزه کرد ونیمی از لیوان رو به اسرار من خورد لیوان رو روی دراور گذاشتم وشروع به نوازش کردن
موهاش کردم
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شیرین معذرت میخوام خانومم.چرا؟؟؟واسه اینکه اینجوری توی این موقعیت.دستش رو روی لـ....م گذاشت:
سیس اریو .سیس بازم میخوایی طالقم بدی؟؟؟شیرین شیرین .من واسه خودت میگم.-واسه چی هان؟؟؟

میگم ندونی بهتره بدونی ازم بیزار میشی .حداقل اینجور دلخوشم یکی عاشقم بود وازم دور شد ..از یهادم تنها.
من تنهات نمیذارم خودت میخوایی تنها بمونی.عشقم عزیزم شیرینم خانوم زندگیم باور کن صالحی توی کاره که میگم.تو بگو چرا؟؟؟قول میدم بدونم باز هرچی تو بگی.پس حرفی نمیزنی وپشت سرت رو نگاه میکنی ومیری قول؟؟؟قول نمیدم ولی سعیمو میکنم.پس بهتره شب بدونی .حاال حالت کمی ناخوشه.نه خوبم.ایستاد واروم ویواش رفت داخل ح-م-ا-م ای خدا اگه امشب اینجوری باشه وبهش واقعیت رو بگم
میترسم بالیی سرخودش بیاره بعد از اون هم بهتره امشب پیشه خودم باشه امشب نمیگم چیزی رو شماره
بابا حسام رو گرفتم بعد از دو بوق وصل شد
-سالم بابا جان.
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چیه؟؟؟جای سالمی گذاشتی واسم؟؟؟گیرم علیکراستش امشب شیرین پیشه منه.شیرین غلط کرده زود میاریش خونه.-شیرین زنمه بابا حسام

بسه اریو بسه تو دوروزه دلش رو شکوندی ورفتی حاال اومدی یادت اومده زن داری؟؟؟بابا حسام بخدا نمیخواستم اونجور شه من مشکل دارم.مشکلت چیه؟؟؟پشت گوشی که نمیشه .فردا باهاتون صحبت میکنم.خیلی خب .دخترم رو اذیت نکن که خ-و-نت رو میریزم.چشم خیلی ممنونمتلفن رو روی دراور گذاشتم حاال دیگه چه غلطی کنم؟؟؟من که نمیتونم از شیرین دور بشم مخصوصا حاال
که رابطه داشتیم
اگه بره وترکم کنه چی؟؟؟اصال خودم چی؟؟؟
وجدان خودم میگذاره هفته ایی سه چهار بار بزنم زنم رو؟؟؟خدایا چکار کنم؟؟؟؟چکار کنم؟؟؟رفتم توی
حیاط بارون شروع به بارش کرد دلم خیلی گرفته اس.
ماه مهر ماه پاییزه ماه پاییزی که خیلی دلم بی بهونه میگیره .نشستم لبه پله ها وسرم رو توی دستام که
قالب شده بود قرار دادم به خودم فکر کردم به گذشته ایی که حتی یادم نیست چطور گذشت وجز یک
قاتل بودن هنر دیگه ایی نداشتم به گذشته ایی که با ادم کشی قلبم سیاه شد اشک هام شروع به ریختن
کرد چقدر پشیمونم چقدر دلم واسه مامان وبابام تنگه که نبودن ومن مجبور شدم یه قاتل باشم.
اونم توی دستای بابا بزرگ اشکم رو پاک کردم صدایی با بغض وگریه وجیغ شنیدم قطعا از شیرین بود
اسمم رو فریاد میزد:
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اریو..همون لحظه رعد وبرق زد
اریو کجا رفتی؟؟؟من میترسم.-اریو.

در سالن رو باز کردم دو متر اونطرف تر از خودم دیدمش زجه میزد.
نشسته بود روی زمین وحوله تنش بود موهاش خیس دورش ریخته شده بود اشکم رو پاک کردم دویدم
سمتش لرزش وحشتناکی داشت نشستم روی زمین وتوی ا-غ-و-شم گرفتمش.
نترس خانومم من هستم.هنوز میلرزید اشک هاش رو پاک کردم که باز مثل یک بمب ساعتی منفجر شد وزجه زد.
من نمیخوام برم اریو .نمیخوام.منم نمیخوام بری عزیزم .نمیخوام هیچ جا بری.وهمراهش شروع به گریه کردن کردم دیگه تحمل این زندگی سخت بود بعد از  81سال تنهایی "اون 3
سال بچگیشو فاکتور بگیر"مطلق رسیدم به عشقی که بودنش محال ونبودنش محال تر از همیشه اس.
 اریو تنهام نذار.این زجه هاش این هق هقش روانیم میکرد رعد وبرق که میزد به س-ی-ن-ه ام چنگ میزد .فکر کنم از
رعد وبرق میترسه
چرا میترسی خانومم؟؟؟از رعد وبرق خیلی میترسمزندگیم حاال سرما میخوری .امشب بابات اجازه داد بمونی .پیشه منی تا صبح عشقملبخندی نرم زد.
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هنوز حالت بده شیرینم؟؟؟اره یکمدستات رو بنداز روی شونه امواسه چی؟؟؟-بنداز بریم اتاقمون

دستاش رو دور گردنم حلقه زد ومن زیر پاهاش رو گرفتم رفتم سمت اتاق وروی ت-خ-ت گذاشتمش
.اروم ازش جداشدم.
هنوز توی چشمام چشم دوخته بود سرش رو اورد باالو...امشب عشقم پیشمه تا صبح شده نمیخوابم
هرجور شده من این دیو رو شکست میدم فقط به خاطر شیرین فقط به خاطر کسی که مثله اسمش شیرینی
رو بهم هدیه داد.
لباس هات رو نمیپوشی عزیزم؟؟؟چرا میپوشم .میشه بری بیرون؟؟؟بیرون واسه چی؟؟؟میخوام لباس هام رو بپوشم.اوه اوه .چند ساعته توی ا-غ-و-شمی همه جاتو دید زدم حاال میخوایی بیرونم کنی؟؟؟بی ادبوبالشت رو توی سرم کوبید.
اصال بیا تا کمکت کنم بپوشی خخخخخبرو بیــــــرون.-رعد وبرق رو چکار میکنی؟؟؟
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چیزی نگفت.

یعنی اریو جونم عشقم بمون پیشم جایی نرو خخخخمشتی به بازوم زد وگفت:
نامرد.مرد بودنم رو که دوساعت پیش دیدی .نکنه باز میخوایی ببینی؟؟؟بی ادبــــــــــــ..بی ادبتم خانوم.شلوارش رو نمیتونست بپوشه میخواد این لی تنگ رو بپوشه دیونه ی من تا نیمه برده بود باال رفتم پیشش
توی چشمام چشم دوخت
بنشین روی ت-خ-ت.نشست دستم رو بردم سمت پاهاشوشلوار رو کشیدم بیرون از پاهاش.
چکار میکنی باز ؟؟؟اگه چیزی مونده باشه بذار واسه بعدا این شلوار خوب نیست بگذار یه چیز راحت تر واست میارم.دیونه .خخخخخرفتم سمت کشوی لباس های توی خونه ام شلوار گرمکنی رو به رنگ توسی تیره بود در اوردم رفتم
سمتش
این رو بپوش..بزرگه واسم.بپوش حاال واسه اونشم یه کاری میکنیم ایستاد وپوشید پاچه هاش که ده  45سانتی روی زمین بود ودورکمر هم که بماند.
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خخخخخ چقدر بامزه شدی شیرین-درد همش میخنده.

ولبخندی ریز وکنترل شده زد کشیدمش سمت خودم ودستم رو دور کمرش حلقه زدم از شلوار گرمکن
دو تا نخ کنافی شکل زده بود بیرون توی چشمام چشم دوخت کشیدم واندازه کمرش سفتش کردم
نشستم ودم پاهاش رو سه تا تای  5سانتی زدم
دیدی درست شد.من هم فقط شلوار پام بود ویک سویشرت که زیپش تا روی نافم باال بود
دیونه خخخخخوباز ...موهای خیسش فر خورده بود.
بیا بریم خانومم موهاتو خشک کن.رفتیم سمت ح-م-ا-م وقسمتی که مخصوص وسایل مو بود سشوار رو به برق زدم وشروع کردم به خشک
کردن موهاش
همش روی صندلی تکون میخورد ومن میزدم به کمرش کمی از رنگ پریدگیش رفته بود یعنی بهتره .بعد
از اینکه تمام موهاش خشک شد با شونه ام روشون کشیدم.
از فردا کچلی بگیرم شیرین زنده ات نمیذارمادرد بیشعور .بهم تهمت نزنا .من موهام نمیریزه چچلی هم ندارم.چی نداری؟؟؟چِچِلی.همون کچلیس.لحجه ات اصفهانی شد یهو.خب خره اصفانیم ..بابا حسام اصفانیس.-اها .چه باحال..

741

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
با چی میبندی موهاتو؟؟؟با کش دیگه.کجاست؟؟؟بیرون.اما بیخیال بذار باز باشه بهت میادنه کالفه میشم.-خیلی خب غر غرو خانوم..

رفتم بیرون وکشی پیدا کردم اومدم وموهاش رو به قول خودش کج وموعوج بستم اینقدر جیغ جیغ کرد
در اخر سر هم باز کرد ودوباره بست
اینقدر محکم نبند.دلم میخواد.دلت غلط کرده..به توچهاِ .شیرین .من شوهرتمزبونش رو در اورد
من هم نامردی نکردم نذاشتم زبونش بیرون بمونه و...
زد به بازوم
سو استفاده کن .بیشعور هرچیزی پیش میاد سوژه میجوریدلم میخوادودستش رو کشیدم خوابید روی ت-خ-ت رفتم روی ت-خ-ت وکشیدمش توی ا-غ-و-شم
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اریو.جانم؟؟؟چی میخواستی بگی؟؟؟میخوام بگم عروسی رو جلو بندازیم موافقی؟؟؟-چی؟؟؟

اره عزیزم .میخوام عروسی کنم .میخوام راحت پیشم باشیپس اون مشکلی که میگفتی چی؟؟؟اخم هام توی هم رفت.
راست میگی .یه چیزی رو بهت میگم بهتره بدونیولی تو که میگفتی وقتی گفتم باید بری وپشت سرت رو نگاه نکنی چیشد؟؟؟حاال نظرم عوض شده عزیزم.-------------ارسن:
وقتی از زندان بیرون اومدم یک نفس راحت کشیدم سریع رفتم سمته خونه حتما عمو رامین خیلی نگرانمه
رفتم پیشه عمو رامین.
سالم عمو.باسر وحالت اللی جوابم رو داد.چیشد دکتر چی گفت؟؟؟بردیا:یه خبر خوب عمو رامین کم کم داره سالمتیش رو به دست میاره ویک خبر بهتر اینه که میتونه
.میتونه.
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عمو رامین دستش رو روی دماغش گذاشت یعنی هیس ویکدفعه منو کنار حول داد ایستاد چی دارم
میبینم؟؟؟؟
خدای من؟؟؟شروع به راه رفتن کرد بهت زده بهشون چشم دوختم همه خوشحال بودند اون دیالن چشم
سفید هم بود.
اومد نزدیکم وزد روی شونه هام دستش رو گرفتم وایستادم شروع کردم به گریه کردن
عمو رامین عموی خوبم باورم نمیشه .خیلی خوشحالم .عمو شهاب ممنونم.دکتر شهاب:من هم پسرم .من هم عموت رو نجات دادیم
عمو حتی دستاش هم کار میکرد هرچی ازش خواستم جریانات رو بنویسه ننوشت مثله اینکه ترسی داشته
باشه همه اعضای خانواده چیزی رو از ما جوونا مخفی میکردند ولی هیچ وقت خورشید پشت ابرا نمیمونه
باالخره همه چیز بر مال میشه دیالن همش پشت تلفن با اون اردشیر ل......-ا.س میزد .اخرش خ-و-نش
رو میریزم.
---------اریو.:
ببین شیرین من مشکل دارمخب بگو؟؟؟مشکلم اینه که شب ها مثله همه شوهرا کنارت نیستم.چرا؟؟؟به دلیل دیدن کاب-....و-...س .درکم کن ممکنه اسیبی بهت برسونم ..من وقتی کاب-....و-...س میبینماراده خودم رو از دست میدم تا حاال دو بار بابا بزرگ بخاطر کاب-....و-...س دیدنم توی کما رفته..
چی؟؟؟اوهوم .حاال میتونی با یک ادمی که شب ها بیخوابی داره ووقتی میخوابه کاب-....و-...س میبینه ادامهبدی؟؟؟
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-این که چیز خاصی نیست .بخدا حل میشه.

نمیشه .نمیشه خانومم .حاضری شب ها ازم جدا بخوابی؟؟؟من .تحمل میکنم .بخاطرت بخاطرت تحمل میکنم توچی میخوایی کنارت باشم؟؟؟این یه خودخواهیه .از من سوال نکن من یک ادمه خودخواهم شیرین به خاطر خودخواهی خودم دارمتورو هم اسیر میکنم.
این اسارت نیست اریو این عشقه من با عشق کنارتم مطمئن باش از این موضوع به کسی هم چیزی نگوباشه.
چرا؟؟؟نمیخوام بابا اینا بدونن من تورو تورو دوست دارم اریو.جان؟؟؟یک بار دیگه بگو؟؟؟دوست دارم عزیزم....وگفتم:
دوست دارم شیرینم خیلی دوست دارم.فردای اون روز به بابا حسام همه چیو گفتم اواخر زیاد به خالف اهمیت نمیدادم شیرین از همه چیزش
واسه من گذشته بود ولی من امپراطوری رو پولدار شدن رو اونم با خالف نمیخواستم من فقط عشقه
شیرین رو میخواستم.
پونزده روز هم گذشت خیلی با بدبختی چونکه عمو حسام اجازه نمیداد شیرین بیاد خونه ام
امروز هم عروسیمونه بابا بزرگ همش باهام بحث میکنه همش سر موضوعات الکی بهم توهین میکنه
دیگه داره کم کم کالفه ام میکنه امروز روز عروسیمونه رفتم سمت ارایشگاه.
اون کسی که جلو روم بود یک فرشته بود یا عشقه من؟؟؟؟بعد از اتلیه هم به مراسم رفتیم.
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مراسم خوبی بود .چشمای ارسن من رو همش یاد بچگی هام مینداخت واقعا دیگه دلم نمیخواست به این
خانواده اسیبی برسونم
وقتی رفتیم توی خونه رفتم نزدیک شیرین وقتی خواستم ببو....ش دستش رو جلوی دهنش گذاشت وجیغ
زد:
برو کنار حاال حالم بد میشه.سریع دوید سمت دستشویی هرچی خورده بود رو باال اورد واونشب هم گذشت سه روزه از عروسیمون
میگذره وهمش شیرین حالت تهوع داره .نشسته بودیم روی کاناپه پای تی وی .تی وی رو زیر ورو
میکردم هیچ چیزی نداشت عه بی صاحاب بشی شیرین گفت:
اون تقویم جیبی رو میدی؟؟تقویم رو بهش دادم زیر لب زمزمه میکرد ومن هم همه شبکه های تی وی رو زیر ورو میکردم یکدفعه
دادزد:
غیر ممکنه..نگران پرسیدم:چی؟؟؟
-6روزه ..تو خونه تست بارداری داریم اریو؟؟؟
تست واسه چی؟؟؟واسه عمه محترممم .پشت در منتظره بعد  422سال سنش حامله شده معلومه واسه خودم دیگه.چی؟؟؟تو حامله ایی؟؟؟داریم یا نه؟؟؟توی جعبه کمک های اولیه اسرفت جعبه رو اورد دستاش میلرزید رفت سمت دستشویی  .دقیقه گذشت نیومد از نگرانی در حال انفجار
بودم .یعنی شیرین از من حامله اس؟؟؟وای خدای من این بچه .این بچه دیگه کجا بود؟؟؟یکدفعه اومد
بیرون وگریه میکرد
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چیشد؟؟؟- .
تست رو از دستش کشیدم بیرون.
-وای خدای من .تو حامله ایی شیرین؟؟؟

با گریه دوید سمت پله ها در رو محکم بست وقفل کرد.
شیرین در رو باز کن ..چی شد اخه؟؟؟خب داری مادر میشی اینکه عالیهحتی مجال ذوق کردن رو هم بهم نداد.
نمیخوام اریو .این بچه رو نمیخوام.چرا اخه؟؟؟تو نمیفهمی؟؟؟؟تازه ترم اول دانشگاهمه .یک ماه نیست ازدواج کردم ..بعد از اونم همه بچه هایدانشگاه مسخره ام میکنن
خب این یعنی چی؟؟؟من نمیخوام مادر بشم ..زوده .ن م ی خ و ا مرفتم پایین وکلید های یدکی در اتاق رو برداشتم ورفتم سمت اتاق در رو باز کردم کنج اتاق در حال گریه
کردن بود.
دیونه چرا داری گریه میکنی؟؟؟بچه امون توی راهه همه چیو درست میکنه.ایستاد وفریاد زد:
نمیخوام اریو نمیخوام .من تازه نوزده سالمه.شیرینم ببین اشکال نداره که .همه چیز درست میشه قول میدم کنارت باشم دیگه .کار احمقانه ایی نکنکه پشیمون بشی.
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اریو تورو خدا.-شیرین تو تورو خدا به خودت بیا دیگه.

وزدم از اتاق بیرون دختره دیونه بخاطر دانشگاه میخواد جون بچه امون رو بگیره معلوم نیست تو اون
خراب شده چی بهشون یاد میدن؟؟؟من باید این دوستاشو ببینم کیا هستن که مسخره اش میکنن.
رسما میگه بچه رو نمیخوام داره دیوانه ام میکنه.
رفتم سمت اتاق خواب کناری هرچی سعی کردم خوابم نبرد نشتم لبه ت-خ-ت این دو سه روزی که
عروسی کردیم شیرین خیلی ازم دور شده میترسم از روزی که بره وتنها بمونم نکنه دیونه بره وبچه امو
بالیی سرش بیاره؟؟؟
--------بردیا:
بله قربان؟؟؟شما با راحیل خان نسبتی دارید؟؟؟چطور مگه؟؟؟ایشون وپدرشون توی یک اتیش سوزی جونشون رو دادن به شما..چی؟؟؟شوخی نکن جناب سربان تورو به جدت.شوخی نیست پسرم وگریه افتاد.یعنی چی؟؟؟؟دادا راحیل جایی نمیره .جایـــــــــی نمیره.وشروع کردم به خود زنی باور اینکه داداش راحیل وعمو روهام نباشن دیونه ام میکرد دیونه تر از اونی که
باید بود شدم خاکسپاری خیلی شلوغ شده بود واین قبرستان باز هم عزیزانمان را به ا-غ-و-ش میکشید
یک هفته بعد
-عمه هما کجاست؟؟؟
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بابا حسام:رفته باال توی اتاق روهام
میتونم قسم بخورم بابا ومامان .عمه هما همه چند سال پیر شدند با شنیدن این خبر خبر سوگ عمو روهام
عمویی که همتایی توی مهربونی نداشت همش میگفت ارزومه یک روز برم پیشه داداش سورنا عمو
وراحیل هم پر کشیدند رفتم باال هرچی در اتاق رو زدم کسی جواب نداد حسابی نگران عمه شده بودم در
رو شکستم ووقتی دیدم عمه اروم روی ت-خ-ت خوابیده مردم برای بار هزارم مردم.
باز مرگ یک نفر.
باز مرگ عمه ام بعد از عمه حنانه دیگه عمه ایی نداشتم به جز عمه هما عمه حنانه هم دوسال بعد از مرگ
ایسان بعد از نامزدیش با وکیل عمو سورا تصادف کرد ومرد وحاال عمه ام راحت خوابیده بود کسی که
خاطرش از مادر واسم عزیزم تر بود عمه هما از دوری عمو دق کرد .واین یک عشقه عشقی که ادم رو
میسوزونه  .دیالن مثل دیونه ها شده بود همش داد وفریاد میکرد ارسن هم نمیتونست کاری واسش کنه
ارسن مثل مرغی که بال وپری واسه پرواز نداشته باشه گوشه گیر شده بود بعد از عمو روهام حامی سر
سختش عمه هما بود .زیاد حرف نمیزد وعصبی تر از قبلش شده بود واالن مثل یک جوون  35ساله شده
بود فقط با سکوتش حرف میزد.
40روز گذشت.
حاملگی ابجی شیرین کمی بهمون امید داد ولی هرروزبا اریو بحث میکرد نمیدوم چرا این روزا غیر قابل
تحمل شده داداش اریو هم میگفت باهاش صحبت کنم این پسر رو سوزونده بود اریو خودش رو تقصیر
کار میدونست ومامان خیلی واسش نگران بود یه جورایی اریو رو از خ-و-ن خودش میدونست واسش با
همه فرق داشت ولی این امید ها دیگه نایی واسه کسی نگذاشته بود خوشحال بودم که اریو یک لحظه
تنهاش نمیگذاره ولی از طرفی به بابا بزرگ اریو هیچ اعتمادی نداشتم .اریو شیرین رو تنها نمیگذاشت ولی
شیرین اصال اعتنایی بهش نمیکرد مقصر تمام این اتفاقات رو فقط بابا بزرگ اریو میدیدم دلم بهم گواهی
میداد دلم هیچ وقت بهم دروغ نمیگفت بابا دیگه حوصله ایی واسه سر کار رفتن نداشت.
دیالن هم با اسرار های زیاد ارسن رفته بود به خونه ارسن وعمو رامین همه میدونستند که ارسن چقدر
خاطر دیالن رو میخواد به جز خود دیالن.
-----------
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ارسن:

عمو رامین رفته بود چند روز همراه بردیا مسافرت وقتی رسیدم توی خونه بوی گند سیگار میومد.
چه خبره اینجا؟؟؟؟دویدم سمت اتاق دیالن در رو باز کردم در حال سیگار کشیدن بود از دستش کشیدم
بیرون وکمی زدمش اینجور دلم اروم میشد .اینجور میتونستم بهش بفهمونم واسم مهمی واون االغ هیچ
توجهی نمیکرد وبا اردشیر ل....-ا-س میزد
دیالن به خودت بیا .از فردا حق بیرون رفتن نداری.گمشو عوضی.خفه شو دیالن خفه شو..-------دیالن
وقتی ارسن سرم داد میکشید حسابی میترسیدم دیگه مثل قبل نبود هیچ چیز ازش خیلی میترسیدم .خیلی
عصبی شده بود همش دعوا میکرد خودم رو جمع کردم روی سرامیک های سرد اتاق روانی دارم برات
چند دقیقه دیگه میایی نعش کشم کنی واست غذا درست کنم
دهنت رو س-ر....-و-ی-س میکنم ارسنی وهمون هم شد نیم ساعت گذشت در اتاق باز شد.
پاشو دیال..همیشه میخواست مثال نازمو بخره میگفت دیال.
چشم.غذا حاضر باشه ها اونم تا نیم ساعت دیگه قراره برم اداره.-چشم
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اصال نشون نداد تعجب کرده من دانشکده هنر رو ول کردم وواسه اینکه لجش رو دربیارم رفتم رشته
پلیسی اون هم توی دانشکده نظامی خیلی حرص میخورد ومن خوشم میومد مثله یه داداش همیشه غیرتی
میشد روانی رفتم توی اشپزخونه.
امروز  3ماهه که نه مامان باال سرمه نه بابا ونه داداش شدم تنهای تنها اونم توی دست این زور گو بعضی
مواقع از دستش فرار میکنم وبا اردشیر میرم گردش واون وقتی متوجه میشه حسابی کتکم میزنه..
ولی بیخیال.
ماکارونی واسه شام درست کردم اونم پر از نمک وقتی خواستم دم بگذارم اومد توی اشپزخونه وگفت:
از فردا میری دانشگاه .میری وواسه ترم بعدی ثبت نام میکنی افتاد؟؟؟به توچه فوضول.دهنت رو پر از خ-و-ن میکنما درست حرف بزن.صورتم رو کج کردم که سیلی محکمی بهم زد.
داد زدم:ن م ی ر م .اونم توی رشته گرافیک عمرا برم ارسن خان.
میری خوبم میری..خودم رو زدم به اون درش که هیچ هارت وپورتی نمیکنه ونیم ساعت دور خودم تاب خوردم.
ارسن دستم رو کشید وداد زد:یابو اب نده واسم افتاد فردا میریم ثبت نام میکنی .بعد از اون هم هر وقت
کالس داشتی خودم میبرم ومیارمت.
یکدفعه توی فکرم جرقه ایی به وسعت اتیش سوزی زد اردشیر که توی همون رشته اس وترم اولم هم
کالسم بوده عالیه اینجور راحت میبینمش بدون در رفتن.
ارسن:باز داری چه نقشه ایی میچینی؟؟؟
به تو چه هان؟؟؟وتوی چشمای وحشیش گستاخ وارانه چشم دوختم یکدفعه دوطرف فکم رو گرفت وفشار داد.
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-ولم کن ارسن.

حولم داد طرفی ودادزد:شام رو حاضر کن همین حاال.
نشست پشت میز چهار نفره غذا خوری میمون.
ولی از حق نگذریم داداش با غیرتم خوشگله ها میگم میمون میمون نیست
از پیشی ملوس هم خوشگل تره همونجور که زیر چشمی بهش چشم دوخته بودم لبخند پهنی زدم
جدی وخشک گفت:نیشت رو جمع کن.
میمون.ماکارونی ها رو توی بشقاب ریختم ومحکم جلوش گذاشتم وبلند گفتم:
سگ خور کن.خفه شو دیال.چنگالش رو فرو کرد توی ماکارونی قبل از اینکه منفجر بشه بهتره برم توی اتاق ودر رو ببیندم لبخند
پهنی روی لب هام نشست دویدم سمت اتاق ودر رو قفل کردم.
صدای فریادش اومد:این زهر ماری چیه درست کردی؟؟؟؟دیالن نابودت میکنم.
قه قه میزدم
دادزد:خندیدنت رو هم میبینم.
ای خاکم به سر یادم رفته بود کلید زاپاس داره چسبیدم به در واون قفل رو باز کرد با تمام توانش در رو
حول میداد تا اینکه خسته شدم افتادم روی زمین وای خدا هیوال اومد دم اسبیم رو کشید باال
جیغ زدم:آی .یابو ولم کن.
کشیدم سمت اشپزخونه نشوندم سر میز وگفت:
-بخور.
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نمیخوام-پس به زور میخوری.

فکم رو فشار داد وبه زور ماکارونی هایی که از دریاچه ارومیه شورتر بود رو ته حلقم ریخت از زیاد بودن
شوریش حالم بد شد پسش زدم ورفتم سمت دستشویی وتا جایی که امکان داشت باال اوردم.
نکبت
اومده بود وکمرم رو ماساژ میداد دستش رو با نفرت پس زدم وایستادم نایی نداشتم
ولم کن ارسن .میرم از خونه ات بخدا میرم .دیگه نمیتونم تحملت کنم.تو بی جا میکنی بری مگه دست خودته؟؟؟اره دست خودمه خسته شدم از دستت.خفه شو اخه کجا رو داری بری بدبخت؟؟؟بغضم گرفت جایی نداشتم برم همش اون حق به جانب بود
میرم پیشه اردشیر .باهاش ازدواج میکنم.خیلی بدبختی خیلیگمشو حیوون خودت بدبختی .اون دوسم داره مثه تو که نیستاخه گاگول خان .اوفف چی بگم خری نمیفهمی.خودت خری بی شخصیت وقتی باهاش ازدواج کردم میفهمی.هههه اردشیر باتو؟؟؟باشه عروسیتونه کی هست من بیام؟؟؟تو نمیخوایی باور کنی اون تورو میخواد فقطواسه ا-ر...ض-ا کردن خودش میخواد فقط اون بدن ن-ج....-س...-ش رو باتو اروم کنه؟؟؟
ویکدفعه بلوزم رو در اورد واشاره زد به بدنم حسابی شکه شده بودم ولی حتی نگاهمم نمیکرد
-تورو میخواد واسه این االغ میدونی وقتی رفتی تو ا-غ-و-شش دوروز دیگه ولت میکنه؟؟؟
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تو غلط کردی من هر دختری نیستم حدم رو رعایت میکنم تاحاال باهام کاری نکرده.اون که بله تو یه قدیسه ایی ههه .ل...-بهاتو ....بعد هم میگی کاری نکرده؟؟؟ب....دنت رو هرروز دراختیارش میدی .هر غلطی بخواد بکنه فقط واسه اینکه به بک.....تت دست نزده پسر خوبیه نه؟؟؟؟اون
کارم میکنه دیال مطمئن باش..
وبدونه اینکه توی چشمام یا به بدنم نگاهی کنه بلوزم رو توی صورتم پرت کرد ورفت بیرون امروز همه
چیز رو کنار گذاشته بود به خودم اومدم وای چه حرفایی بهم زد از خجالت نزدیک بود اب بشم همه
حرفاش یادم افتاد درسته اردشیر اینجور ادمی نیست ولی امروز واقعا ارسن رو دیونه کردم صدای محکم
در بلند شد واقعا ترسیده بودم ذهنم به اون لحظه رفت که یهو من رو کشید جلو و با یک حرکت لباسم رو
در اورد وای خدا.
هیچ معلوم نیست چه مرگشه بیش از حد غیرتیه تلفنم رو در اوردم وشماره اردشیر رو گرفتم:
الو سالم عشقولیمسالم دیال خوبی؟؟؟میسی عزیزم چ خبرا؟؟؟سالمتی؟؟؟ارسن رو دو در کن دلم واست تنگه.چی میگی تو؟؟؟تو تو منو فقط واسه ب.....دنم میخوایی؟؟؟دیونه شدی دیال؟؟؟معلوم هست چی میگی؟؟؟راسی اخر اذر تولده اردین دوستمه باید بیایی ها.حاال کو تا دو ماه دیگه .یه خبر خوب عشقم.چی؟؟؟من از فردا میام باز دانشگاه.چی؟؟؟جدی میگی؟؟؟-اوهوم.
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پس فردا میبینمت خانومم.میبینمت.باییی-بای.

قطع کردم رفتم وخودم روروی کاناپه جلوی ال ای دی  12اینچ ارسن پرت کردم شروع کردم به این کانال
واون کانال کردن ماهواره با اینکه پلیسه توله سگ تو خونه اش ماهواره داره خخخخخ اهنگی از ریحانا
دایمندز پخش شد صداش رو بردم باال وخوندم اخراش بود یهو ارسن مثل جنی اومد جلوم وتی وی رو
خاموش کرد کمی ترسیدم
داد زد:این چه وضعشه؟؟؟
کی اومدی؟؟؟داشتم میدیدما.این لکانته رو اینقدر زیاد میکنی چی شه؟؟؟اینجا اپارتمانه .تویله که نیست همسایه ها شاکی میشن .بعدمکی گفته ماهواره ببینی؟
همسایه ها غلط کردن وتو.چی گفتی؟؟؟همون که شنیدیوخواست باز چپ وراستم کنه که در رفتم ولی از بخت بدم روی پادری لیز خوردم وتلپ اومدم روی زمین
کولی بازی در اوردم کارم نداشته باشه.
آآآآآآی .کمرم خدا از رو زمین محوت کنه ارسن نابودم کردی .کمرم داره میپوکه .نصف شدم قطعنخاع شدم
نگران پیشم نشسته بود واسه این که نمکش رو زیاد کنم شروع کردم به ریختن اشک تمساح.
-خیلی درد داری دیالیی؟؟؟به خدا نمیخواستم اینجور شه
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-دارم میمیرم.

اخ .پاشو بریم بیمارستان .اصال به عمو شهاب زنگ میزنم بیاد.نه نمیخواد بذار درد خودم بمیرم .بذار برم پیشه مامان وبابا وداداشم.اینجور نگو دیال.چقدر چشماش معصوم شده بود چقدر نگران بود خاک رس توی سرت پسره از دست رفت دیال این دیگه
چه کاری بود.
فقط بذار برم اتاقم کپه مرگم رو بذارم.دیال جان بخدا نمیخواستم اینجور بشه اخه حواست کجا بود؟؟؟مثال کمرم شکسته اس اروم واهسته ایستادم خواست دستم رو بگیره پسش زدم ودادزدم:
ولم کن .نمیخواد حاال سر بار همه ام یکم صدا تلوزیون رو باال میبرم باید کتک بخورم با دوست پسرممیرم بیرون باید کتک بخورم.
عجب مارمولکیم من ها دارم توی شیر برنج گوشت میجورم.
دیالن ..منو ببخش بخدا نمیخوام سرت داد بزنمبیشتر اشک ریختم امشب از در کولی بودنم پا شده بودم .کوی کجایی که رو دستتو اوردم
نمیبخشمت تو جهنم جزغاله شی..گریه نکن تورو خدا باشه من بسوزم ولی گریه نکن .االن به عمو شهاب زنگ میزنم بیاد.نه نــــه نمیخواد کمی استراحت کنم خوب میشم.ورفتم سمت اتاق کمکم کرد دراز بکشم روی ت-خ-ت من هم سو استفاده کردم وکل هیکل توپرم رو
روی دستاش انداختم
البته واسه هیکل خوش فرم اون که چیزی نیست وقتی پتو رو روم کشید گفت:
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مطمئنی خوبی؟؟؟اره برو.فردا دانشگاه نمیریم-چرا میریم

تو که نمیخواستی بری؟؟؟بعدشم با این کمر دردت میخوایی کجا بری؟؟؟نه میریم تا فردا خوب میشم.کمی تو چشمام نگاه کرد نفهمه چه نقشه ایی کشیدم؟؟؟؟
ورفت بیرون از اتاق.
-----------ارسن:
واقعا کالفه بودم یک لحظه چشمم به ان....د...ام خوش فرمش خورد وعقل از سرم پریدم خودم هم باورم
نمیشد اون حرفا رو بهش بزنم واقعا خیلی کلمات رک-ی-کی به کار بردم رفتم توی البی اپارتمان نشستم
یکدفعه صدای وحشتنکای اومد مثل صدای ضبط مطمئنا دیالنه رفتم باال اوه خودشه نگاش کن دختر یاقی
رو چجور نشسته روی کاناپه رفتم وتی وی رو خاموش کردم بعد از اونکه خورد زمین واقعا دلم واسش
سوخت تا اینکه توی اتاق گفت میریم دانشگاه وخوب میشم فهمیدم همش یه بازی بوده
دیونه ولی بیخیال بحث شدم ورفتم بیرون فکر ب-د-ن فوق العاده اش عذابم میداد دوساعتیه بی هدف
فقط دارم به دختری که توی اتاق خوابیده فکر میکنم ایستادم ورفتم سمت اتاقش در رو اروم باز کردم
چقدر زیبا میشه موقع خواب.
رفتم نزدیک سرم رو بردم پایین دلم میخواد طعم ل....-ب..ه-...اش رو بچشم یکدفعه غلطی زد سریع
خودم رو کنار کشیدم وپام خورد به دراور وصدا داد پرید باال.
چیزی شده ارسن؟؟؟موقع خواب اسمم رو با مزه صدا میزد
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هان؟؟؟نه چیزه گفتم شاید حالت بد شده باشه..نه خوبم.-باشه

ورفتم از اتاق بیرون وای این چه غلطی بود من کردم؟؟؟؟
نفهمه میخواستم بب-..و....سمش؟؟؟دیونه شده بودم حالم خیلی خراب شده بود این دختر من رو دیونه
میکنه اخرش تا ساعت  1نیمه شب بی هدف به تی وی خاموش نگاه میکردم تا اینکه همونجا خوابم برد
.صبح بود صدای شر شر اب میومد.
فکر کنم رفته ح-م-ا-م یکدفعه صدای ترق اومد چی بود؟؟؟
نکنه کسی توی خونه اس نکنه بالیی سر دیالنم بیارن؟؟؟سریع پریدم توی اتاقش واز چیزی که دیدم
حسابی جا خوردم همونجور مات به هم دیگه چشم دوخته بودیم دیالن.....
وای خدای من همونجور نگاهش میکردم از باال تا پایین یکدفعه به خودم اومدم ودیالن چنان جیغی کشید
که پرده واسه گوشم نموند
مردک بی شرف چکار میکنی اینجا؟؟؟وسریع پتویی که روی ت-خ-تش بود رو به خودش گرفت
..

-

هوووووووووووویییییییی ارسن با توام .همونجور مثه بز داره نگاه میکنه گمشو بیرون.دستی توی موهام فرو کردم وبا صدای کنترل شده گفتم:
قصد بدی نداشتم فقط صدای چیزی که شکسته باشه شنیدم.به تو چه؟؟؟بخدا قصد بدی نداشتم فکر کردم داخل ح-م-ا-می صدای اب میومد.-گمشو بیرون.
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عصبی اومدم بیرون از اتاقش ودر رو به هم کوبیدم صدای بدی داد رفتم داخل اتاقم عصبی شده بودم این
دختر با یاقی بودنش گند میزنه توی احساساتم رفتم سمت یخچال وکمی کره عسل توی ظروف مخصوص
صبحانه گذاشتم وروی میز چیدم چای ساز رو هم روشن کردم وچایی رو حاضر کردم رفتم دستشویی
ومسواکم رو زدم تازه دوباره تصویر دیالن توی ذهنم اومد چند مشت اب محکم به صورتم زدم ولی نه
نمیشه.
بیخیال.
بیخیال پسر .دیالن زن زندگی نیست .هرروز با یه ادم ل....ا---س میزنه رفتم سر میز نشستم به ثانیه
نکشید اومد بیرون .موهاش رو خشک کرده بود وتاپ وشلوارک پوشیده بود.
هیچ میدونی ساعت چنده دیالن؟؟؟االن باید بریم دانشگاه با این ترافیک نمیرسیمکی گفته تو قراره بیایی؟؟؟جان؟؟؟؟ببین رو مخ من راه نرو ها اول صبحی که میزنم دندونات رو میریزم توی حلقومت.برو بینم..دیالن منو عصبی نکن .هرروز میبرمت ومیارمت همین که گفتمبا دهنش شکلک در اورد وگفت:
یه وقت نخورنم؟؟؟؟هـــــــــان؟؟؟دیالن بسه.درد بگیری باشه قبولصبحانه ات رو زود بخور تا بریم.میل ندارم.مرض ومیل ندارم مخت نمیکشه واسه درس خوندن.-میگم نمیخوام.
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از زیر دندون غریدم:دیالن.

نشست پشت میز ومثل یک موش که ترسیده باشه صبحانه اش رو خورد.
خوبه .تا یک ربع دیگه اماده باش.اخه تو یه رب خر اماده میشه؟؟؟؟من نمیدونم نیومدی بیرون میرم در رو هم قفل میکنم.ایشاهلل بری ال تریلی هیجده چرخ .ال تریلی اشغالیاون موقع بی کس وکار میشی.تا اردشیر هست غم ندارم.رفتم توی ح-م-ا-م دختره میخواد یه کار دستش بدم همش میگه اردشیر اردشیر بعد از دوش  5دقیقه
ایی رفتم داخل اتاقم وموها رو با سشوار خشک کردم .کمی حالتشون دادم وعطر مارک اللیکم رو زدم هیچ
وقت عطرم رو یک عطر معمولی وعادی نمیزدم بلوز ابی نفتی همراه شلوار کتان سفید پوشیدم وکفش
های اسپرت سفیدم رو باشلوارم ست زدم ساعت ورساچیم رو هم انداختم زدم از اتاق بیرون یک ربع
گذشت
دادزدم:دیالن زود باش.
اومدم.وقتی که اومد بیرون نزدیک بود هنگ کنم از لوازمش ارایشی چیزی کم نگذاشته بود
داد زدم:این چه وضعشه..
به توچه؟؟؟به من چه؟؟؟زود میری صورتت رو میشوری ومیایی.من گالبیم یا سیب زمینی؟؟؟؟هــــــان یا هالوو؟؟؟؟-به سیب زمینی بیشتر میخوری.
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دیالن همین االن میری همه اش رو پاک میکنی واال خودم واست پاک میکنم.احتیاجی نیست .برم دانشگاه اردشیر از رنگه ل...-بم کم میکنه..عصبی عصبی شده بودم مغزم بدجور داغ کرده بود به سمتش قدم بر میداشتم کم کم رنگه ترس گرفته
بود صورتش وعقب عقب میرفت چسبید به دیواراروم گفت:
ارسنی جونه من به خودت بیا .غلط کردم.- .
فقط جلو رفتم.
ارسن جونم .جونه دیالن .ببین ارسن من بخدا پاکش میکنم..نزدیک نزدیک رفتم
---------دیالن:
دیگه نمیدونستم چی میشه این پسر داشت چه غلطی میکرد؟؟قدم رسما  82سانت ازش کوتاه تر بود.
رسید بهم خدایا من فاتحه ام رو خوندم عجب عطری زده توله سگ از عطر هیچ وقت از من کم نمیاره
جرات نداشتم حتی توی چشماش نگاه کنم یکدفعه دستش رو دور کمر باریکم گذاشت ومن رو سمته
خودش کشید سرم رو گذاشتم روی س-ی-ن-ه اش بر خالف قلب من قلبش اروم میزد ولی خشم از
چشماش میبارید دستاش هنوز دور کمرم بود حاال چجور خالص بشم؟؟؟دستاش رو پشت کمرم کمی
تکون داد وکمی من رو از خودش جدا کرد وای خدا چشماشوکمی خمار شده بود نکنه چیزی که نباید
اتفاق بیافته اردشیر ازم جدا میشه چه غلطی کنم حاال دستش رو اورد باال وزیر چونه وفکم قرار داد وسرم
رو اورد باال اون یکی دستش از دور کمرم ازاد شد فکر کردم میخواد منو بب-و-س-ه .صورتش دو سانت
باهام فاصله داشت حرم نفس هاش به پوستم میخورد چشمام و نیمه باز کردم اروم بستم یکدفعه دیدم یه
چیزی محکم به لب هام کشیده شد سریع چشم باز کردم با دستمال کشیده بود با نفرت بهم نگاه کرد به
شدت به طرف دیوار حولم داد
-ه.ر.--....زه .به همه راحت پا میدی نه؟؟؟؟
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دستم رو روی دهنم گذاشتم وای خدای من عجب غلطی کردم کاش چشمامو نمیبستم من چه مرگم شده
بود؟؟؟
حاال فکر میکنه من یه ادم...
کم کم اشکم داشت در میومد
خیلی پستی دیالن .تا حاال چن نفر ازت استفاده بردن؟؟؟؟اشکم چکید
ارسن چرت میگی چرا؟؟؟؟تو میخواستی منو ب....ی چرت میگم؟؟؟گمشو نکبت حیفه ل...بای من که بخواد تورو بب-...و-...س-ه عشقه اول واخرم اردشیره .چی میگیهان؟؟؟حیوووووون از خونه ات میرم بخدا..
اهان میری که دیگه هر کار خواست بکنه چه عالی .بعد هم میشی شیفتی هر دقیقه با یک نفر.عصبی شدم ویک سیلی بدونه برگشتی بهش زدم صورتش رو گرفت وگفت:
ههههه بایدم بزنی .اون موقع رو میبینم دیالن خانوم که این اردشیر حالت رو جا بیاره ..حاال هی سنگشرو به س-ی-...ن-ه بزن.
خفه شو..رفت توی اشپزخونه رفتم سمت اتاق نکبت ارایشم رو خراب کرده بود کمی پودر زدم وترمیم کردم
ارایشم رو ولی دیگه رژ نزدم دوباره وحشی میشه رفتم بیرون روی کاناپه نشسته بود.
هوییی بیا منو برسون.ایستاد ولی هیچ چیزی نگفت تقصیر از من بود باید ازش عذر خواهی کنم این بچه مثبت وچه به این
کارا؟؟؟؟حرفهام وحرکاتم خیلی زشت بود نشستم توی پارس ارسن خودش نشست ولی کامال خونسرد
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بود عینک طبیش رو که خیلی جیگرش میکنه رو زد .من موندم این با این قیافه واین همه دختر که براش
ضعف میکنن چرا دختر بازی نمیکنه..
دسته کیفم رو کمی توی دستم فشردم.
ارسن.هوم..من.تو چی؟؟؟میشه بعد از دانشگاه بریم خرید؟؟؟باشه بریم.این اخالقش فوق العاده بود چیزی به دل نمیگرفت.
وهمیشه واسه خرید پایه بود.
ممنونم.خواهش.ارسنبله؟؟؟هیچی.- ..
ارسنهوممم.-منو میبخشی؟؟
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اوهوماوهوم یعنی چی؟؟؟یعنی میبخشمت.ایول.ولپش رو کشیدم.
دیونه.ارسنبگو؟؟؟-بخند دیگه واال قلقکت میدم.

نه نکنی ها دیونه تصادف میکنیم به قول خودت میریم ال تریلی هیجده چرخپس بخنداخه بی دلیل؟؟؟یه جک میگم ولی بخند.بگو.مرده میخوره به نرده ولی بر نمیگرده .خخخخچه قدیمی.ونخندید یه مشت زدم به بازوش ودادزدم:
نکبته چلغوز.وصورتم رو اونطرف کردم قه خنده میزد که ماشین میلرزید
-شتر.
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خنده هاش بلندتر میشد.

باشه خانوم کوچولو قدیمی نبود .حاال دیگه قهر نکن.چه مهربون شده بود صورتم رو به سمتش برگردوندم نیشم تا پنا گوش باز شد.
میگم من اهنگ میخوامخودت بذار.دستم رو بردم سمته پلی واهنگی از جنیفر لوپز گذاشتم دستم رو بردم سمت صدا وتا ته زیاد کردم
وخودم باهاش میخوندم.
زد کنار ودر گوشش رو گرفت وکم کرد.
چرا کم میکنی؟؟؟فقط خودت میخوایی گوش بدی نه بقیه.من نمیدونم این سیستم چهار میلیونی چرا تو ماشین توئه؟؟؟پس کی میخوایی حالش رو ببری؟؟؟دیالن..من نمیدونم یا زیاد میکنی یا پیاد میشم.اگه اونقدر زیاد کردی میگذارمت وسط اتوبان وبا ماشین لهت میکنم.برو بینم.و باز زیاد کردم تا دانشگاه دست به پلی نزد یعنی نمیذاشتم بزنه یا انگشتش رو نشکون میگرفتم یا گاز
وقتی پیاده شدم واسش دست تکون دادم وایستادم ببینم میره یا نه که اشاره زد تو برو همه نگاه میکردن.
یکدفعه اردشیر داد زد:دیالنم..
کیفم رو توی هوا انداختم وپریدم توی ا-غ-و-شش البته بگم جلوی حراست نبود ها.
اردشیر:اون تیتیش مامانیه کی بود؟؟؟

765

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
ارسنجدا؟؟؟نه بابا پلیس مملکت قرتی شده؟؟؟اره دیگه.دوستم سحر:دیالن اون پسره داداشت بود؟؟؟
یه جورایی.زن داره؟؟؟نه بابا یه دوست دخترم نداره.چه خوب شمارشو میدی؟؟؟برو سحر سوسکت میکنه ها.تو بده شمارشو پا من.-بزن توی موبایلت

زد ولی عمرا ارسن جوابشو بده خوشگل تر از سحر واسش میمیرن صدای جیغ الستیک هاش اومد حتما
باز دیونه شد غیرتی..
--------ارسن:
وقتی دیدم پرید توی ا-غ-و-ش اردشیر نزدیک بود سکته کنم پسره زردک.
فکر کرده خیلی خوشگله نکبت با اون چشمای ابی ضایعش صدای سیستم رو کم کردم وزدم یک اهنگ
غمگین ترکی.
توی حال خودم بودم موبایل زنگ خورد زدم کنار
-جانم؟؟؟

766

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
صدای ضریفی گفت:سالم ارسن جان.
سالم شما؟؟؟من سحرم گلم .دوسته دیالن.ای توروحت دیالن باز شماره منو به کی دادی؟؟؟
-عمرتون؟؟؟

راستش میخواستم با هم یک قراری بگذاریم اگه میشه.من فعال وقت ندارمباشه بعدا تماس میگیرمیعنی هیچ وقت واسه دخترا وقت ندارم.اخه حاال یه امتحانی کن.نمیشه سحر خانوم وقت خودتون ومن رو نگیرید.اخه چیزه منو دیالن شرط بندی کردیم.با دیالن؟؟؟سره چی؟؟؟جان دیالن خانوم.
جان.
سره شما که اگه باهام دوست شدید یه ادکلن مارک باید واسم بخره واگه نشدید من بخرم واسش.باشه قبول پس .بهش بگو باهم دوست شدیم .امشب هم میام دنبالتون فقط یک ادرس لطف کنید؟؟؟بله خیابان الله و...بله .امشب ساعت  1منتظر باشید.-چشم حتما.

767

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
بای-بای

خوبه دیالن خانوم خوبه حالی ازت جا بیارم که پیدا نا شدنی باشه رفتم سمته اداره خبر زیاد خاصی نبود
.ساعت  7رفتم دیالن رو سوار کردم وراه افتادیم سمته خونه
ارسنبله؟؟؟تو با کسی دوست شدی؟؟؟چطور؟؟؟همینجوریمشکلیه؟؟؟؟اره دوست شدم .با دوست صمیمیت سحرکه شد سحر؟؟؟همه غریبه ها یه خانوم پسوند اسمشون بود مثه اینکه..ناراحتی؟؟؟؟نه چه ناراحتی خیلی هم خوشحال شدم این امل بودن رو کنار گذاشتی..اره دیگه منم میخوام کیف دخترا رو ببرم مثه تو که خودت رو در اختیار اردشیر میذاری ها.ارسن .من خودم رو در اختیارش نمیگذارم.باشه همونه که میگینکبت.وقهر کرد عجب نگاش کن دختره رو میخواد منو روانی کنه؟؟؟حاال که فهمیده میخوام از الک تنهاییم در
بیام سیم هاش به هم پیچ خورده .یکم دیگه این بازی رو ادامه بدم ماله خودم میشی دیالنم میدونم به
اردشیر هیچ حسی نداری وفقط ح-و-...س-ه و ماله منی ماله ماله خودم توی دلم قه خنده زدم باالخره
نقطه ضعف دیالن رو پیدا کردم.
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---------اریو:

این چند روز شیرین دیونه ام کرده بود همش میگفت میخواد بچه رو سقط کنه یک هفته دیگه نگهش
داره دیگه نمیتونه کاری کنه.
یک هفته بعد..
توی این یک هفته پدرم در اومد همه جوره نازش رو خریدم کمی شکمش بر امده شده بود توی ا-غ-و-
شم کشیدمش.
عشقم ممنونم که نگهش داشتی.بیخیال اریو.دستم رو روی شکمش کشیدم.
خیلی دوستون دارم.منم دوست دارم.قول میدم توی درسات کمکت کنم این ترم رو.قول.قول حاال راحت بخواب خانومموقتی خوابید ایستادم ولباس هام رو تنم کردم کمی کاب-....و-...س هام کمرنگ شده بود با وجود شیرین
زندگیم شیرین شده بود .یک سری داروی گیاهی مصرف میکردم که اثر فوق العاده ایی داشت رفتم
سمت پنجره وبه منظره برفی چشم دوختم زمستون با خودش برف اورده بود توی این هوا عجیب دلم
میگرفت
وقتی عمو روهام وراحیل شیرین فوت کردند من هم حس کردم چیزی از قلبم کم شده ادمای فوق العاده
ایی بودن.
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من از این میترسیدم که مقصر صد در صد بابا بزرگ باشه همش بهش تذکر میدادم بیخیال روهام وراحیل
بشه ولی گوشش بدهکار نبود.
--------------دیالن:
یک هفته دیگه تولده دوسته اردشیره.
توی این مدت هم ارسن وسحر باهم خیلی خوب شده بودن کمی به سحر حسودیم میشد هرروز ارسن
واسش یه چیزی میخرید ساعت  1شبه امروز دانشگاه نرفتم حوصله نداشتم صدای در اومد حتما ارسنه
.چقدر این اواخر به سحر حسودیم میشد ارسن همش شیک میکرد خودش رو واسش فکر کرد امروز
رفتم دانشگاه صدای قهقه سحر اومد خدای من اوردتش اینجا؟؟؟
دیونه اخه مگه دیالن با اردشیر بیرون نیست؟؟؟چرا ارسنم هست.بیا بریم اتاق خوابم.عه مردک چندش اتاق خوابش؟؟؟؟لعنت بهت ارسن.
کم کم سیم پیچی های مغزم دات پیچ میخورد اصال دوست نداشتم ببینم با سحر رابطه داره صدای قه
خنده سحر اومد:بریم.
وصدای در اتاق عصبی رفتم بیرون ورفتم سمت اتاق ارسن صدای ارسن میومد
پاهات رو بگیر باال.نمیتونم دیگه تحمل کنم.
نمیتونم پریدم داخل سحر فقط لباس زیر تنش بود.
دادزدم:معلوم هست چه غلطی میکنید؟؟؟؟
ارسن:تو اینجا چه کار میکنی دیالن؟؟؟
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به تو چه؟؟؟دادزد:برو از اتاقم بیرون.
که هر غلطی میخوایی بکنی بکنی؟؟؟به تو مربوطه؟؟؟با تو این کارو میکنم؟؟؟با دوستم چطور گولش زدی؟؟؟سحر:گول چیه بابا؟؟؟من خودم راضیم.
دادزدم:ه.ر.-....ز.ه برو بیرون از خونه ام..

ارسن:جان؟؟؟اینجا خونه تو نیست دیالن خونه منه من.
اشک هام شروع به ریختن کرد.
خیلی حیونی ارسن..اهان پس توچی به حساب میایی؟؟؟چطور خودت با اردشیر باشی چیزی نیست.اون عاشقمه عوضی.منم عاشق سحرم..بغضم ترکید نمیدونم این اشکا واسه چی بود ولی حس کردم دلم خیلی میسوزه دلم بدجور میسوخت.
بدجور اتیش گرفته بودم رفتم از اتاق بیرون وسمته اتاق خودم رفتم لباس هام رو پوشیدم وچمدونم رو
دستم گرفتم ولباس هام رو داخلش ریختم ارسن به چهار چوب در تکیه زده بود حتما حاال میگه نرو ویه
کاری میکنه که نرم دیگه مثله این  5ماهی که نگذاشت برم چمدون رو کشیدم ودادزدم:
گمشو کناررفت کنار یعنی نمیگه نرو؟؟؟؟
نمیگه بمون؟؟؟وای خدای من..
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رفتم بیرون حتی موبایلم رو هم همراهم نبردم در رو بستم ولی صداش رو شنیدم
سحر:جلوشو بگیر این موقع شب نره.
خودش بر میگرده .بیا بریم عزیزم.همونجا بود که شکستم برف به شدت میومد هیچ پولی هم نداشتم خدایا حاال چه غلطی کنم؟؟ای کاش
اداره رو ول نمیکردم که حاال حداقل کمی پول میداشتم.
توی خیابون قدم میزدم خیلی هوا سرد بود حتی پوله تاکسی رو هم نداشتم رفتم سمت در خونه امون
.خونه ایی که دیگه خالی شده بود حتی کلیدای اینجا رو هم نداشتم بی کسی رو با تمام وجودم حس کردم
شماره اردشیر رو هم حفظ نبودم.
نشستم در خونه برف به شدت میبارید چقدر خسته ودلشکسته بودم اشک هام از روی گونه هام میلغزید
ومیریخت.
مامان .بابا چرا تنهام گذاشتین؟؟؟یکی دو ساعتی گذشت از سرما حتی نمیتونستم تکون بخورم اهسته خوابیدم روی زمین وبرف خودم رو به
حالت جنین جمع کردم وچشمام به خواب عمیقی رفت.
-----------ارسن:
مرسی سحر .نقشه ات خوب گرفت.میخوای نقشه رو واقعیش کنیم؟؟؟نه .میدونی که من چقدر خاطر دیالن رو میخواماخه یک شب که هزار شب نمیشه یکم باهم باشیم..نمیشه لباس هات رو بپوش وبرو.-باشه.
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لباس هاش رو پوشید ورفت دختره دیونه.
حاال فهمیدم که میشی ماله من دیالنه من..

من که از عشقم نمیگذرم خانوممم دیالنم سه ساعتی گذشت حتما توی البی رفته رفتم پایین نبود کم کم
دلم شور زد یعنی کجا رفته؟؟؟کمی اطراف ساختمان رو دیدم برف به شدت میبارید توی این هوا یعنی
کجا رفته؟؟؟؟شماره اش رو گرفتم جواب نمیده یعنی کجاست؟؟؟
چیزیش نشده باشه؟؟؟رفتم باال وباز زنگ زدم صدای تلفنش از خونه میومد عه لعنتی موبایلش رو نبرده
شروع کردم به گرفتن شماره هرکسی که میشناختم هیچ جایی نبود همه نگرانش شده بودن چیزی از
نقشه احمقانه ام به کسی نگفتم.
خدای من.
چی به سر عشقم اومده؟؟؟ 6ساعت گذشته بود ساعت  3نیمه شب بود هنوز خبری نبود به دروغ به بقیه
گفتم پیدا شده اگه کسی میفهمید از زندگی کردن ساقطم میکرد همه جا رو دیدم نبود حاال چه غلطی
بکنم؟؟؟دو ساعتی گذشته بود اشکم در اومد مثله دیونه ها شده بودم همش تقصیر از من بود منه لعنتی
همش تقصیره من بود من که دیدم این یک هفته چجور حسودی میکنه نباید به سحر میگفتم بیاد خونه ام
خدا لعنتم کنه .ساعت  5نیمه شب شد .ایستادم ونمازم رو خوندم اشک هام شروع به ریختن کرد
خدایا هوای عشقمو داشته باش حاضرم تا اخر عمر کنار اردشیر ببینمش و یه تار موش کم نشه.به سجده رفتم نماز حاجت خوندم اعصابم داغون بود هیچ غلطی نمیتونستم کنم یکدفعه صدای زنگ
موبایلم اومد قلبم به شدت تیر کشید نکنه اتفاق بدی افتاده باشه رفتم سمته موبایلم سحر بود قطع کردم
باز زنگ زد
چیه سحر اعصاب ندارم.با هق هق گفت:ارسن..
چیه؟؟؟چیشده؟؟؟-ارسن دیالن..
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دیالن .دیالن چی؟؟؟؟؟نزدیک بود قلبم بزنه بیرون.
-از شدت سرما رفته توی کما.

چی میگی؟؟؟یه لحظه گریه نکن .کما؟؟؟غلط کردی تو داری شوخی میکنی نه؟؟؟بقران شوخی نیست ارسن خودت رو برسون بیمارستان امام خمینی- .
فرود اومدم روی زمین حاال چه غلطی کنم؟؟؟
چیشد
خدای من اشکهام سرازیر شد همش تقصیر از منه لعنتیه هق هق شونه هام رو میلرزوند ایستادم وبلوزم رو
پوشیدم وپالتویی رو که همراه دیالن دو ماه پیش خریده بودم رو هم روش پوشیدم وقتی بوییدمش یاد
عطری که دیالن گفت بخرم افتادم اشک گونه هام رو خیس کرده بود .همش به اسرار میگفت باید مارک
عطرت رو عوض کنی وخسته نمیشی بعد این همه سال هنوز اللیک میزنی سریع سوییچ رو توی دستم
گرفتم ورفتم پایین یک ربعی گذشت تا اینکه رسیدم به بیمارستان.
سریع دویدم داخل ای سیو سحر رو دیدم پشته در در حال اشک ریختن بود هیچ کس دیگه ایی هم نبود
جز یک مرد وزن مسن رفتم سمت شیشه های ای سیو نه.
باورم نمیشه دستام رو به شیشه گذاشتم اشک هام میچکید.
دیالنم ترو خدا پاشو ..غلط کردم دیالنم..سحر:اروم باش عزیزم خوب میشه ..دکترا میگن بر میگرده.
چی به سرش اومده؟؟؟مرد مسن:سالم پسرم من پدر سحر احمد هستم .دکتر دیالن گفت که ممکنه چند روزی توی کما باشه
ولی احتمال برگشتش هست.
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-چی احتمالش؟؟؟چی به سرش اومده؟؟؟

سحر:یک اقایی بهم زنگ زد وگفت که خانوم مطیعی گفتم بله گفت که خانومی اینجا کنار درب قدیمی
افتادن وحالشون خیلی بده وقتی ادرس گرفتم فهمیدم ادرس قدیمی خونه دیالنه گفتم از کجا شماره منو
پیدا کردید واز این حرفا گفت که توی چمدونشون یک دفترچه بود وفقط یک شماره ..ومن سریع با بابا
رفتیم اونجا واوردیمش بیمارستان .دکترا میگن سرمای شدیدی وارد بدنش شده و چند روزی طول میکشه
تا بهوش بیاد شاید هم بدنش تحمل نکنه و..
نه .نه دیالنم تحمل میکنه ..دیالن دختره قوییه.دوروزی گذشته بود کم کم حاله دیالن رو به بهبودی بود صدای زنگ تلفنم در اومد
بله؟؟؟شفیعی هستم پسرم دوروزه اداره نمیایی؟؟؟چیزی شده؟؟؟راستش .نامزدم توی کما رفته ولی االن خوب شده دیگهخدا بد نده ولی کی نامزد کردی شیطون؟؟؟حاال از اینا گذشته به پول احتیاج نداری؟؟؟نه هست .پس انداز دارم.خب پسرم میخواستم بهت بگم که یه سری سر نخ هست میخوام بیایی وچک کنی.حتما باید بیام؟؟؟اره خیلی مهمه .ما فقط به مامور کار بلدی مثله تو نیاز داریمچشم االن میام.رفتم سمته اداره ودیالن رو به سحر سپردم توی این مدت که خانواده مطیعی رو شناختم فهمیدم چه
خانواده خوبی هستن اگه یک روز دیالن نبود بی شک انتخابم سحر بود رسیدم به اداره پرونده ها اونقدرا
هم خاص نبودن وهیچ سر نخ خاصی هم نبود فقط یک فرضیه احمقانه سحر زنگ زد
-ارسن
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بله؟؟؟یه خبر خوب دیالن بهوش اومد.چی؟؟؟؟اره عزیرم بهوش اومد .نمیایی؟؟؟-چرا میام.

قطع کرد وقتی رفتم توی دفتر مدیر گفت باید تا ساعت نه شب به اجبار بمونم اعصابم حسابی داغون شده
بود..
-------دیالن:
وقتی چشم باز کردم پرستاری لبخند باالی سرم میزد
باالخره بیدار شدی خانومی؟؟؟خب االن به دوستات میگم بیان..بدنم درد میکنه.مسکن زدم کمی بگذره خوب میشی.باشه.کمی گذشت در باز شد این دختره نهض اینجا چکار میکنه؟؟؟
دادزدم:گمشو بیرون..
اروم باش دیالن.واومد پیشم

776

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

نمیخوام ببینمت .اومدی اینجا که چی؟؟؟کاش میذاشتین بمیرم..چی میگی عزیزم ما با هم دوستیم .اخه چی شد یه دفعه؟؟؟چیو چی شد؟؟؟یعنی بخاطر ارسن میخوایی باهام قهر کنی؟؟؟هیچم بخاطر اون نیست.پس واسه چیه؟؟؟هیچی بیخیال.مردشو تو وارسن رو باهم ببرن.
خب انگار بیدار شدی.اوهوم ...بقیه کجان؟؟؟منظورت از بقیه ارسنه؟؟؟نیستش.هیچم اون انتر منظورم نبود ..بره بمیره..اینجور نگو گناه داره .میاد گفت میامبره به درک.خیلی دلم واسه ارسن تنگ شده کاش زودتر بیادش در باز شد وبابا ومامان سحر اومدن .بعد از کمی رفتن
هر چی به در نگاه کردم از ارسن خبری نشد.
یعنی اینقدر واسش مهم نیستم؟؟؟؟یعنی انقدر ازم بدش میاد که قابل ندونست یه سراغ بگیره.
ساعت نه بود باز همون پرستار اومد ومسکنی رو بهم زد.
پس اردشیر چی؟؟؟؟
اونم نیومد؟؟؟؟؟خیلی نامرده.
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چشمام رو روی هم گذاشتم ولی اصال خوابم نمیبرد ساعت  32: 42شب شد از صبح تاحاال منتظرت بودم
بری بمیری نکبت در باز شد وجماالت اقا پیدا شد سریع چشمام رو بستم وصورتم و از اونطرف کردم حتی
دلم نمیخواد ریختش رو ببینم .ولی دروغ میگم دلم واسش پر پر میزنه ولی خیلی پروئه باید همه چی
دستش بیاد که یه من ماست چقدر کره داره.
دیالن .دیالیی.وای ضعف رفتم واسه اینجور صدا زدنم.
برو بیرون نمیخوام ببینمت.دلت میاد جوجه اردک زشت؟؟؟میام دستمو تفی میکنم میکشم به موهات ها.گمشو چلغوز.نگام کن ببینم داری گریه میکنی؟؟؟غلط کردی گمشو واال جیغ میکشم.وای خاک عالم جیغ بکشی میگن چیکار میکنن که دختره داره جیغ میکشه .تو که نمیخوایی در موردمونفکر بد کنن؟؟؟
بهت میگم برو بیرون .برو پیشه سحر.اهان پس مشکلت سحره؟؟؟اگه من بخوام بیام پیشت چی؟؟؟پیشه تو؟؟؟تو غلط کردی .موبایلمو بیار میخوام زنگ بزنم عشقم دلم واسش تنگ شده..همین کلمه باعث شد مخش تعطیل بشه ودادش به هوا بره.
دختره انتر سه روزه تو بیمارستان خوابیدی یه بار اومد سراغت رو بگیره؟؟؟؟هان؟؟؟؟؟حاال میگیعشقم؟؟؟هنوز باورت نشده تورو واسه" "میخواد.
خفه شو بی حیا اینجا خونه نیست که پارس کنی گمشو بیرون دلم میخواد بگذارم همه جامو در اختیارشمفتشی؟؟؟؟اصال میخوام یک شب رو باهاش بگذرونم حرفیه؟؟؟دلم میخواد .نه داداشمی نه شوهرم نه
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بابام .سنمم سنه قانونیه میتونم واسه خودم تصمیم بگیرم در ضمن بعد از اونم میرم خونه خودمون یه وقت
یکی واسمون حرف در نیاره زشت میشه جیغ میزنیم سره هم
توی چشمام مات نگاه کرد وبه خودش اومد وگفت:
خیلی ه.ر....ایی ..خیلی.رفت بیرون ودر و محکم بهم کوبید ما باهم نمیتونم به نقطه تفاهم برسیم بری به درک خودت ه.ر...ایی
اومده توی خونه سحرم اورده میگه پاتو اینور کن اونور کن حاال به من میگه . ..بعد هم وامیسته ونماز
میخونه خدا هم تورو میشناسه ارسن چه مارمولکی هستی یکی از این نماز روزه هات قبول نیست.
سه روز بعد.
به زور من رو برد باز خونه خودش ولی هیچ حرفی توی این سه روز که مرخص شدم باهم نزدیم مردشور
اون قیافه ات رو ببرن فردا هم که تولده اخجون باالخره راحت میشم میرم وبه اردشیر میگم باهم ازدواج
کنیم وبریم سره خونه زندگیمون از دسته این غول هم راحت میشم
گالدیاتور.
نکبت..
بیشعور اخرش خ-و-ن یک رمی وایتالیایی توی رگ هاشه رفتم بیرون از خونه وقتی خواستم سره کوچه
بپیچم ماشینش جلو پام ترمز زد.
کجا تیپ زدی وواسه پسرا خوشگل کردی میری؟؟؟به تو چه؟؟؟اره میخوام مردم کیفم رو ببرن حرفیه؟؟؟میام دندونات رو میریزم تو حلقت ها.برو بمیر.بیا باال ببینم-نمیام
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اومد پایین ودستم رو کشید سمته ماشین ونشوندم روی صندلی وکمربند رو بست خودش نشست پشت
فرمون.
کجا؟؟؟جهنم.باهم میریم.نمیخوام ببینمت چرا نمیفهمی.دل به دل لوله کشی داره منم نمیخوام ببینمت ولی مجبورم اونم فقط به خاطر روح عمو روهام.گمشو.حاال کدوم گوری میرفتی؟؟؟برو پاساژ انقالب.اهان پس خانوم خرید میرفتن اون موقع با اجازه چه االغی اینهمه رنگ وال اب به خودت زدی؟؟؟؟اجازه نمیخوام از کسیکه اینطور ..ببینم تو خودت رو واسه مردم خوشگل میکنی؟؟؟؟اینهمه چیز میزنی بخدا شبیه میمون میشی.
درست شبیه تو.دیگه بحثی نکردیم تا پاساژ رسیدیم به مغازه های لباس شب.
لباس گل بهی که از پشت حالت "س" داشت وجلوش رو مروارید وسنگدوزی کرده بودن توجهم رو جلب
کرد.
این قشنگه نه؟؟؟-اصال ..اون بهتره.
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کت وشلوار لیمویی رنگی رو نشونم داد که روسری به عنوان حجاب داشت..
وا مگه منگلم؟؟؟؟حجاب منگلی نیست اگه بی حجاب بودن نشونه تمدنه پس حیونا متمدن ترن..بی ادب .من همون "س"سیه رو میخوام.یکدفعه فهمیدم چه گافی دادم سرم رو به شدت زیر انداختم.
"-س" میخوای عزا منو بگیری؟؟؟
من میخوام.ولی جرات نداشتم سرم رو بیارم باال.
تو که جرات نداری سرت رو بیاری باال پس چرا میخواییش؟؟؟حتی از گفتن کلمه اش هم خجالتکشیدی .چه برسه به لباسش
به توچه؟؟؟وگستاخانه تو چشماش چشم دوختم.
خیلی خب پاچه نگیر .ولی اگه هر خری رسید خواست دست درازی بهت کنه به من چه ها..گمشو .همش از این حرفا میزنی.خوددانیرفتیم وپوشیدمش زیپش بسته نمیشد .ای خدا چه غلطی کنم حاال؟؟؟
10سانت زیپ داره همونم بسته نمیشه وای پشت کمرم کامال پیداست دختر فروشنده در زد واومد تو:
مشکلیهزیپش بسته نمیشه-خب االن به شوهرتون میگم بیان کمکتون.
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چی شوهرم؟؟؟
وسریع گفت:اقا بیایین.
به اینه نگاه کردم رنگم به خاطر همین یک کلمه پریده بود وای یه جورم شد وقتی ارسن رو کنار خودم
فرض کردم.
دختر رفت بیرون وهمون موقع تصویر ارسن افتاد توی اینه بهم خیره شده بود از شرم در حال مردن بودم
کمکم میکنی؟؟؟چرا خود دختره نکرد؟؟؟وای خب نمیمیری که..دستش اومد سمتم خدای من اروم زیپ رو کشید باال اومدم چرخ بزنم وبهش بگم ببینه که یهو رفتم توی
ا-غ-و-شش موهام ریخت توی صورتم دستش رو اورد باال وکمی کنارشون زد.
بهم میاد؟؟یکی از دستاش رو روی بخشی از کمرم که ب.....ه بود گذاشت وگفت:
خیلی.دستام خیسه عرق شده بود اروم جلو اومد نزدیک ونزدیک تر.
میخواد منو بب-و-س-ه؟؟؟
دیونه شده؟؟؟؟
عطرش خیلی مستم میکرد اومد نزدیک چشمم رو بستم یکدفعه دو تقه به در پرو خورد
چیشد خانوم ؟؟؟خوب بود؟؟سریع ازم فاصله گرفت وچنگی توی موهاش زد از شرم نمیتونستم حتی حرکتی کنم
-خانوم.
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ارسن اروم گفت:درد وخانوم کالغ مزاحم.

ودر رو باز کرد ورفت بیرون شکه شده بودم این پسر چیکار میکنه؟؟؟؟لباس رو در اوردم .رفتم بیرون
ارسن بیرون منتظر بود معلومه که خیلی کالفه اس رفتم پیشش
خوبی ارسن؟؟؟ازمن پررو ترم مگه وجود داره اصال همه چیو از یاد بردم توی چشمام چشم دوخت نمیدونم چرا دلم
نمیخواست نگاهش کنم خجالت میکشیدم ازش
خوبم .همینو میخوایی؟؟؟اوهوممطمئنی؟؟؟ارهخانوم همین رو بگذارید.وقتی قیمتش رو شنیدم نزدیک بود پس بیافتم دو میلیون بابت یک لباس؟؟؟ارسن خیلی راحت وعادی
کارت کشید
وقتی رفتیم بیرون کمی واسش غصه ام شد حتما بخاطر من میونه اش با سحر شکر ابه وبعد از اونم من
میخوام واسه اردشیر خوشگل کنم پولش رو ارسن بده؟؟؟؟رفتم نزدیکش وبازوش رو گرفتم کمی جا
خورد:
ارسن خیلی ممنونم ولی اصال نیاز نبود اینهمه پول بدی.اشکال نداره.اخه تو هزینه های اون بیمارستان خصوصی رو هم دادی.-بهش فکر نکن دیالیی.
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رو سر پنجه ایستادم وگونه اش رو ب-و-س.....-یدم خب واسه تشکر الزم بود دستش رو کشید به گونه
اش متعجب شده بود
با خنده گفتم:خیلی ممنونم.
لبخند نرمی زد هیچ چیز دیگه ایی نگفت ولی فقط چند ثانیه ایی توی چشمام خیره شد نگاه نافذی داشت
شب رو هم رفتیم توی یکی از بهترین رستوران های شهر روز تولد رسید ارسن خیلی باهام خوب تا
میکرد ولی بهتره بدونه که من ماله اردشیرم واون ماله سحر امروز صبح قبل از رفتن به ارایشگاه مثله
همیشه دعوامون شد سره اردشیر من همش میگفتم با اردشیر میام تولد واون میگفت نه باید با من وسحر
بیایی اخر هم لج کردم بهش وزنگ زدم اردشیر وگفتم بیاد دنبالم که یه جور ارسن رو دک کنیم رفتم
ارایشگاه بعد از تموم شدن کار ارایشگر نگاهی توی اینه کردم سوتی واسه خودم کشیدم وگفتم:
عجب دافی بودمو وخبر نداشتم.زنگزدم اردشیر که گفت چند دقیقه دیگه میاد اومد نشستم توی ماشینش ارسن حتما ناراحت نمیشه
ناراحت هم بشه فوقش کمی غر غر میکنه وخالص صدامو صاف کردم وگفتم:
اردشیر.جونم عسلم؟؟؟میگم بیا ازدواج کنیم.چی ازدواج؟؟؟اره ازدواج.باشه حاال تا ببینم.ورفت سمت عمارتشون.
چرا میری سمته عمارت خودتون؟؟؟-بریم کمی اونجا کار دارم بعد میریم.
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-باشه عزیزم.

وقتی ماشین رو برد داخل کمی دلم لرزید ولی بیخیال تاحاال هزار بار با اردشیر اومدم اینجا
بیا بریم داخل کارمون طول میکشهرفتم داخل.
کسی خونتون نیست؟؟؟نه همه رفتن مرخصیاهان پس من میرم تو ماشین منتظرت میمونم زود بیا تولد هم دیر میشهوقتی خواستم برم دستم رو کشید پرت شدم توی ا-غ-و-شش یکدفعه شروع کرد به ....کمی که نفسش
گرفت جدا شد
بریم دیگه دیونه؟؟؟نه عزیزم تازه اولشه کجا بری؟؟؟اینقدر خوشگل کردی بذار کمی...چی میگی دیونه؟؟؟بیخیال تولد دیر میشه ها.نمیشهومن رو توی ا-غ-و-شش کشید وبرد طبقه باال من احمق فکر میکردم مثله همیشه بعد از کمی سیر میشه
وکنار میکشه.
چقدر امروزخوشگل شدی دیال.بسه دیگه بریم؟؟؟نه نمیشه تازه اول شبه.ودست برد سمت زیپ لباسم وباز کرد بند هاش رو کشید وپاره کرد از ته حنجره جیغ میکشیدم نایی
واسم نمونده بود
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ب-و-س-ه هاش عطر تلخش حالمو بهم میزد اون اتفاقی که نباید افتاد من دیگه پاک نبودم حرف ارسن
به حقیقت مبدل شد
----------ارسن:
سحر دلم شور میزنه پس این دختر کجا موند؟؟؟نمیدونم زنگ میزنم جواب نمیده.سریع ماشین رو سوار شدم ورفتم سمته ارایشگاه دیالن نبود خانومی میگفت که با یک اقای بور وچشم ابی
رفته دیونه شده بودم نکنه بالیی سرش بیاره شماره سحر رو گرفتم:
نیستش سحر اردشیر اون رو برده.ارسن چیزی بگم؟؟؟بگو؟؟؟یکی از پسرا گفت اردشیر گفته نمیام وخونه ام رفتم با دیالن ..وسرم گرمه.نزدیک بود رگ های مغزم منفجر بشه.
دادزدم:چی میگی؟؟؟؟
بخدا نمیدونم چیشده به نظرم برو خونه اردشیر وعشقت رو نجات بده.ادرس.ادرس رو گفت وقتی رسیدم متحیر نگاه کردم کوچه امبوالنسی درش بود رفتم جلو پاهام نایی نداشت
روی نیم تنه دیالن یک ملحفه کشیده بودند .چی به سرش اومده؟؟؟همون لحظه اردشیر رو دستبند به
دست اوردند از خونه بیرون دویدم سمتش وتا خورد کتکش زدم بعد از اون کنار درخت گوشه کوچه سر
خوردم رو زمین هق هقم کل فضا رو گرفته بود .پیر مردی اومد وکمی شونه ام رو ماساژ داد
-پسرم به خودت بیا.
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چجور حاجی؟؟؟عشقم لکه دار شد ..عشقم منو فروخت حرفمو گوش نکرد.به خودت بیا معلومه دختره هم نمیخواسته .من صدای جیغ شنیدم ودرخواست کمک .زنگ زدم پلیس.وقتی اومدن کار از کار گذشته بود پسره مثله اینکه شیشه زده حالیش نبوده چکار میکنه وکار دختره رو
ساخته.
هق هقم کل فضا رو گرفته بود یکی از همون احالی کوچه نشست پشت فرمون ماشینم.
خیلی دوسش داشتی رفیق؟؟؟بیش از جونم همش میگفتم باهاش نرو اردشیر قابل اعتماد نیستمیتونه شکایت کنه االن دختره .فقط باید بهوش بیاد.من خودمو میکشم ..نمیتونم .نمیکشم دیگه.تا بیمارستان هیچکدوممون حرفی نزدیم غمه دنیا به دلم نشسته بود از یادگاری عمه رو خوب نگهداری
نکردم گلش رو دادم به باد تقصیره من بود.
این اهو رو دست گرگ خودم سپردم رسیدم به در اتاقش پرستار گفت تازه بهوش اومده .رفتم داخل
لباس بیمارستان تنش بود من رو که دید هق هق زد:
ارسن .ببخشید.

-

ارسن بخدا نمیدونستم.سیس .واال خودمو خودت رو میکشم----------دیالن:
صورتش از گریه قرمزه قرمز شده بود دلم اتیش گرفت توی اون حال که دیدمش
-حاال رسیدی به حرفم دیالن؟؟؟
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خواست بره بیرون هق هق میزد.
ارسنایستاد ولی برنگشت:

دیالن دیگه حرفی نمونده لیاقت چیزای خوب رو نداری .لیاقت عشقمو نداری میفهمی؟؟؟عشق؟؟؟
خدایا من با ارسن وخودم چکار کردم؟؟؟از درد در حال مرگ بودم ولی ایستادم
ارسن ترو خداسیس نمیخوام دست روت بلند کنممیخوام برم خونه.خونه ی من؟؟؟؟تو یه ب-د-ک-اره ایی دیالن .تو زندگیم جایی نداری .همه تالشم این بود کسی دستبه گل یاسم نزنه خشی روی بدنش نیافته ولی تو خودت رو دادی بهش وجودت رو منو کشتی دیالن.
به پاش افتادم:
ترو خدا من جایی ندارم برم.رفت از اتاق بیرون بعد از بازجویی پلیس اومد ساکی دستش بود انداخت روی ت-خ-ت
بپوش.پوشیدم رفتم همراهش بیرون هیچ چیز نمیگفت چشمای خاکستریش سرد شده بود نشست پشت فرمون
نشستم پیشش
رفتیم به خونه حتی چراغ رو هم روشن نکرد خواستم روشن کنم که با صدای گرفته گفت:
برو اتاقت تا وقتی نگفتم بیرون نیا.همونکار رو کردم اخه مگه غیر ارسن کیو داشتم؟؟؟
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یا اصال میتونستم پیشه کس دیگه ایی برم؟؟؟
یا اصال میشد؟؟؟
دراز کشیدم روی ت-خ-ت زیر دلم به شدت تیر میکشید به حالت جنین توی خودم جمع شدم.
-------ارسن:
وقتی رفت توی اتاقش شونه هام لرزید دلم شکست سر خوردم کنار دیوار سرم رو توی دیوار کوبیدم ولی
فایده نداشت این غم از دلم بیرون نمیره این زندگی لعنتی هرروز سخت تر از دیروز میشه خسته به نمای
شهر چشم دوختم
خیلی ها رو توی خودت حل کردی تهرون .من رو هم شکستی.صدای قدم های یک نفر اومد نشست کنارم
ارسن.حتی بیخیال صدای دلنشینش شدم
غلط کردم .خوبه؟؟؟غلط کردنت پاکیتو رو بر نمیگردونه .داد زدم:میفهــــــمی؟؟؟هق هق زد .دستش رو روی بازوم گذاشت با شدت حولش دادم طرف دیوار از دستش حسابی دلخور بودم
خواستم بزنمش ولی دلم نیومد دستم رو توی هوا مشت کردم..
دادزدم:دست کثیفت رو به من نزن .به من نزن ..نابودم کردی بست نیست؟؟؟؟ببین منو کشتی دیگه
نمیتونم رو پام واستم .پیراهن "س" واسش پوشیدی؟؟؟؟خودت رو خوشگل کردی .ارایشگاه
رفتی؟؟؟؟به چه قیمتی پاکیتو رو دادی بی چشم ورو؟؟؟؟با پوالی من؟؟؟؟هان؟؟؟رفتی تو ا-غ-و-ش
یکی دیگه؟؟؟واسش دلبری کردی؟؟؟االغ یکبارم فهمیدی توی این چند سال چه زجری میکشم میبینم
هرروز با یکی ل....-ا..-س میزنی واخمات برای منه؟؟؟بـــــــرای من؟؟ .دیگه نمیکشم دیالن منو عشقمو

789

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

یکجا کشتی حاال پشیمونی؟؟؟حاال که مفت وبدونه هیچ قید وبندی دختر بودنت رو هدیه دادی به یکی که
هر شب یکی مثه امثال تو زیر دست وپاشن؟؟حاال خنک شدی؟؟؟دیگه بیا بشین سره قبر من گریه کن..
ایستادم وزدم بیرون از خونه بی هدف رانندگی میکردم رفتم خارج از شهر توی بیابون.
دادزدم:خــــــــــدا .چرا نمیرسی به دادم؟؟؟بیا وخالصم کن از این زندگی.
----------دیالن:
3روزه خونه نیومده دلم خیلی گرفته اس
یعنی اینقدر منو دوست داشت؟؟؟
یعنی اینقدر عاشقم بود؟؟؟
من همه چیو باختم به خودم عشقه ارسن رو از دست دادم این یک مرگه واسه من این سه روز کارم شده
اشک ریختن.
ساعت  44شب بود عکسش که باهم کنار دریا انداخته بودیم توی دستم بود کلید توی قفل پیچید کمی
ترسیدم.
چراغ روشن شد چقدر الغر وشکسته شده چشم هامون به هم نگاه میکرد یه دنیا حرف بود واسه گفتن
ولی گفته نمیشد.
یه دنیا فریاد بود که نهفته شد کتش رو پرت کرد روی زمین اومد نزدیکم وقاب عکس رو از دستم گرفت
ایستادم .قاب رو زد به دیوار هزار تکه شد اشک هام شروع به چکیدن کرد اشکم رو پاک کرد وگفت:
دیگه اشکات دلمو به درد نمیاره عشقم.حس کردم دنیا روی سرم اوار شد بلند هق هق زدم یکدفعه منو کشید توی ا-غ-و-شش وبه گریه افتاد
.با تمام وجودم بوییدمش بوی سیگار میداد.
-چرا رفتی؟؟؟چرا به حرفم گوش نکردی ؟؟؟چرا منو کشتی؟؟
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دادزد:د حرف بزن.
دو طرف صورتم رو توی دستاش گرفته بود.
5سانت با صورتش فاصله داشتم
ببخشید-ببخشید جوابم نیست دیالن قانعم کن..

فکرش رو هم نمیکردم .فکرش رو نمیکردم بهم دست درازی کنه.من که گفتم گلم پرپرت میکنن .گفتم .گفتم عشقم زندیگم بودی .واست همه کار کردم دیال چجورندیدی؟؟؟چجور
دو طرف صورتش رو گرفتم وگفتم:
منو ببخش خیلی پشیمونم.توی چشمام چشم دوخت یکدفعه سرم رو کشید جلو و......هام گذاشت دستش رو توی موهام فرو میکرد
ویکدفعه حولم داد به چند متر اونطرف تر کامال دیونه شده بود دستم رو شیشه برید رفت توی اتاقش ودر
رو محکم به هم بست دو هفته میگذره اصال نمیبینمش صبح زود قبل از اینکه بیدار بشم میره سره کار
وشب ها هم اضافه کار وای میسته واقعا دیگه حوصله ام سر رفته بود رفتم سمت لباس هام ویک ست
پوشیدم وکمی ارایش کردم وکیفم رو دستم گرفتم وقتی خواستم در اپارتمان رو باز کنم کلید توی قفل
چرخید واومد داخل متعجب چشم دوخته بود بهم.
دادزد:کجا؟؟؟
بخـ .بخدا حوصـ حوصله ام سر رفته بود..دستم رو کشید ودر رو محکم بست پرتم کرد روی کاناپه ودادزد:
گفتم کجا؟؟؟؟توی این چند روز همه چیز رو واسم محروم کرده بود حتی تلفن خونه رو هم قطع کرده بود.
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-ارسن بخدا حوصله ام سر رفته بود

دستش رو برد باال ومحکم فرود اورد توی صورتم حاال میفهمم اون دندونات رو میریزم توی حلقت چی
بود طعم شوری خ-و-ن رو حس کردم بعدی وبعدی رو هم زد.
دادزد:باز میخواستی بری تو ا-غ-و-ش کی؟؟؟باز میخواستی کی رو شیفته خودت کنی؟؟؟؟
ارسن بخدا اونجور که فکـ.باز زد توی صورتم
عوضی چرا میخوایی منو دیونه کنی؟؟؟ارسن .من نمیخوام دیونه ات کنم.این ارایش چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟روانی داری نابودم میکنی.کمربندش رو در اورد گفتم االنه که منو سیاه کنه وقتی دکمه های پیراهنش رو باز کرد فهمیدم از چه
قراره
اروم گفتم:میخوایی چیکار کنی ارسن؟؟؟
کاری رو که باید انجام میدادم .اون پسر چیش از من بهتر بود؟؟؟پول؟؟ بابا مامانش؟؟؟؟هان؟؟؟ببین حماقت نکن.دستم رو کشید وبرد سمت اتاق خوابش انداختم روی ت-خ-ت ودر رو قفل کرد.
میری توی ا-غ-و-ش اونا منی که یه عمر حمایتت کردم چی؟؟؟لباس هاش رو کامل در اورد.
دادزدم:دیونه به خودت بیا..
دستش رو کشید سمته شالم وبا یک حرکت از سرم کشید ومانتوم رو پاره کرد کاری به جز جیغ زدن بلد
نبودم نگاه توی چشمم کرد کمی ساکت شدم.
-حداقل من با عشق باهات رابطه برقرار میکنم..
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روی ت-خ-ت حولم داد بخاطر حرفش حسابی هنگ کرده بودم چیزی نگفتم یعنی چی بخاطر عشق
باهامه؟؟؟یعنی هنوزم دوسم داره وقتی کارش تموم شد با گریه دادزد:
گمشو بیرون.با هق هق رفتم از اتاق بیرون زندگیم سیاه شده بود.
-----ارسن:
وقتی رفت بیرون فهمیدم که چه غلطی کردم صدای گریه هاش دلم رو شکوند چطور اینقدر پست
شدم؟؟؟؟رفتم از اتاق بیرون نشسته بود کنج دیوار نشستم کنارش وموهاش رو کنار زدم:
معذرت میخوام دیال..دستم رو با نفرت پس زد..
ولم کن همتون حیونیدباهام ازدواج کن دیال..مبهوت توی چشمام چشم دوخته بود.
زنم بشو .زنه زندگیم .چیزی که از اول باید میشد.دادزد:چی داری میگی؟؟؟
دوید سمته اتاقش کمی گذشت لباس پوشیده بیرون اومد.
دیال کجا؟؟؟به جهنم.اشک هاش به اتیشم میکشید این دختر از سره عشق به اردشیر تن داد واز سر اجبار به من..
-دیال نرو.
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میرم .عشقم رو به پا اردشیر ریختم ازم سو استفاده کرد .تو از تنم ل........ت بردی میگذاریم پای محبتاین چند ساله ات اقای سرداری گر به گر شدیم بکش کنار
چی میگی؟؟؟من از اولش عاشقت بودم تورو اگه واسه ل.....ت میخواستم وقتی  45ساله ات بود ازتل.....ت میبردم..
دستش رو روی شکمم گذاشت وبه شدت حولم داد دوید بیرون سریع لباسم رو پوشیدم وخواستم برم
دنبالش توی البی بودم که از خیابون صدای ترمز وبر خورد چیزی رو شنیدم پاهام کامال سست شده بود
دلم میلرزید وقتی رسیدم توی خیابون رنگه مانتوی اون زنی که غرق خ-و-ن بود بدجور دلم رو لرزوند
دادزدم:
دیالنم..جمعیت کنار رفت نشستم روی زمین وتوی ا-غ-و-شم کشیدمش از سرش خ-و-ن میریخت
چشم باز کرد:
دوووم بیار عشقم.ارسن.دوووم بیار نفسم.چشمش رو بست نبضش ضعیف میزد.
دادزدم:یکی امبوالنس رو خبر کنه..
مردی گفت:اقا خودش پرید وسط خیابون.
وقتی سرم رو باال اوردم تصویر خودم رو توی چشمای اون مرد دیدم عینک دودیش رو از چشم برداشت
این مرد چقدر اشنا به نظر میرسه اشک هام دیگه نمیبارید امبوالنس اومد ودیالن رو بردند به بیمارستان
نشستم داخل مرسدس بنز مشکی اون مرد وتا بیمارستان رفتیم چهره مسن مرد.
رنگه چشمش.
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چقدر شبیه عکس بابا بود.
بابایی که همه میگفتن مرده.
سورنا سرداری.
فکرم رفت سمته دیالن.

رسیدیم به بیمارستان اون مرد پا به پام میومد مردی تقریبا  55ساله بود چقدر چهره دلنشینی داشت
رفتیم سمته پذیرش.
پرستار
اسمتون اقا؟؟؟ارسن سرداریاون مرد خشکش زد پلک نمیزد بی حرکت ایستاده بود
همسرشونید؟؟؟نه نامزد دیالن خانوم هستم.اون مرد:گفتی اسمت چیه پسرم؟؟؟
ارسن ارسن سرداری چیزیه اقا؟؟؟؟نه..مامور بازپرسی:اقای سرداری.
من:بله؟؟؟
مامور:نه با اقای سورنا سرداری بودم.
سه بار پلک زدم چی؟؟؟؟امکان نداره.
اون مرد:ارسن .خوبی؟؟؟
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-چی میگه این ماموره؟؟؟؟

مامور:اقا ارسن ایشون سورنا سرداری هستن .چیزی شده؟؟؟گویا شما باید فامیل باشید باهم دیگه.
گیج ومبهوت گفتم:چی شد؟؟؟
سورنا:ببین نمیدونم از کجا واز چی بگم .ولی مجبور شدم .االن هم باید برم واسه باز پرسی پسرم.
دادزدم:چی چیو مجبور شدی؟؟؟
عزم رفتن کرد دادزدم:هووووویییییی با توام ..تو تو اسمت تو هم اسم بابا منی ..بابایی که دیگه نیست
مرده میفهمی؟؟؟
ببین ارسن سره فرصت مناسب باهم حرف میزنیم حاال برو به دیال برس.کامال داشتم دیونه میشدم..
--------خاطرات سورنا:
دیونه شده بودم ده روز یکبار ح-م-ا-م نمیرفتم نبود عشقم نبود وجودش .نبود ایسان بدجور شکسته ام
کرده بود .تو این مدت فهمیده بودم که اسفندیار اون روز نمرده واون چطور ممکنه رو خدا هم مونده
توش؟؟؟
خسته از جلوی اینه ایی که خاک گرفته بود کنار رفتم دوماهه که هیچ کی جز خودم حق پا گذاشتن به این
اتاق رو نداره.
دل خسته ام با هیچ چیز التیام پیدا نمیکرد با پسرام حسابی غریبه شده بودم
پسرای خوشگلم یادگاری های ایسان من باید میرفتم
میرفتم تا دیگه حداقل بالیی سره بچه هام نیاد جوری باید میرفتم که همه رفتنم رو باور کنن همه فکر
کنن دیگه سورنا نیست باید برم این رفتن به نفع همه خانواده اس قبل از اون باید دیداری با رامین داشته
باشم دیگه نمیکشم سورنایی که دیگه نمیتونه زندگی کنه
خسته ودل زده از این شهر غریب.
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قایقی خواهم ساخت.
خواهم انداخت به اب
دور خواهم شد از این شهر غریب

شهری که در ان هیچ کس نیست تا قهرمانان را بیدار کند
نه به ابی ها دل خواهم بست
نه به دریا پریانی که سرا از اب به در ارند
قایقی از جنس تهی
دل در ارزوی مروارید.
" سهراب سپهری:
یه ادم شکسته هیچ وقت نمیتونه باز بشه مثله روز اولش.
مثه روز اول شدن با خوب شدن خیلی فرق داره خیلی
دیگه حتی اه هم نمیتونه تمام احساسم رو بیان کنه.
این حسی که مرده بر نمیگرده بخدا.
دیگه اون پنجره نیست.
دیگه اون زمان نیست تا توی چشمات غرق بشم
دیگه خجالت نیست.
عشق نیست
نمیدونم االن کجایه اسمونی.
دلم رو هم باخودت بردی عشقم
روزی بود میدیدم تیغی کفه پات رفته داغون میشدم
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میشکستم.
ولی دیگه نیستی گل نازم.
چشم به راه بودن سخته.
با این فکر که نمیایی سخت ترم میشه
مجبورم به این اجبار.

گاهی به خدا میگم خدا جونم شدم مرغ بال وپر کنده ایی که افتاده گوشه قفس.
گوشه این قفس دارم جون میکنم به خودت قسم.
شدم ادمی که بی روح داره نفس میکشه.
خسته ودلزده ام.
چشمام همش به در خشکه
واسه اومدنی که هیچ وقت نیست.
واسه کسی که دیگه نیست وبا نبودش بدجور سوزوندم.
----------اخرین کالم ایسان:
البته از فکرش که میگذره.
2ماه پیش بعد از تصادف.
توی چشماش نگاه کردم.
زمرد چشماش چقدر نگرانمه ها
چقدر دوست داشتنین این چشما
اشکم چکید.
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هق هق میزد.
راستی چقدر اسمم رو قشنگ صدا میزنه.
خاطراتمون جلو چشمم اومد
روزی که به اجبار زنش شدم.
روزی که باهام بود
گالدیاتورم.
عشقه دوست داشتنیه من.
نگاهش کن چه خوتیپ شده امروز.

نکنه خدا میدونه اخرین باره میبینمت ج-ذ-ا-بت کرده؟؟؟
هوا رو داخل ریه هام فرستادم.
چقدر نفس کشیدن شیرینه
چقدر طعم عشق شیرینه
اونم توی ا-غ-و-ش عشقت
تو ا-غ-و-شه سورنا سرداری
گالدیاتور مغرورمو ببین
داره خودشو میکشه جلو این جمعیت.
گالدیاتور مغرورم داره گریه میکنه.
خدایا اونم برای من
سورنا سرداری رو باش.
نگاه به دورم کردم
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برگای خزون
عطر هوا
بوی شبنم
عطر خاک
نمیدونم چطور میشه ولی یهو از عطر خاک خوشت میاد.
یهو دلت میخواد پر بکشی
دلت میخواد اسمون رو توی ا-غ-و-ش بگیری
دلت میخواد اونقدر بزرگ باشه دستات که همه اسمون توی ا-غ-و-شت جا بشه
حس اسمونی پیدا میکنی
هوا قشنگه.
همه چیز قشنگه.
چشمات رو میبندی
پر میکشی ومیری باال
باال وباال تر
دیگه زجه هاش رو نمیشنوی
خدا رو میبنی.
ا-غ-و-شش رو میطلبی
فکر هیچ کس نیستی
فقط پر میکشی
مثل یک پرنده مهاجر
دور میشی.
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بدنت یخ میزنه.
اون باال همه چی کوچیکه
نفس هاش نیست
بچه هام نیستن...

یه جوون چقدر ناکام طعم خوش کام خاک رو میفهمه ها
دیگه هیچ صبحی صبحونه نیستی
توی چشماش نگاه نمیکنی
عکس های یادگاری که گرفته نمیشه
خاطراتی که باهاش نداری
اتاقت بوی غربت میگیره
تنهاش میذاری
دیگه نیستی تا کنارش خاطره بسازی.
تنت بوی خاک میگیره.
اهسته اهسته زیر خاک میپوسی.
واونجاست که دیگه عشقت رو نمیبینی
واین بود پایانی برای ایسان فرد..
---------ارسن:
کالفه جلوی در ای سیو بودم نگاش کن مرتیکه دیوثو اسمه بابام رو داره چشماشم شبیه بابامه
چشم غره ایی بهش رفتم بهم مهربون چشم دوخته بود همیشه عمه هما وعمو حسام از غرور بابا میگفتن
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یکدفعه مغزم ارور داد هجوم بردم سمتش ویقه اش رو گرفتم:
اویییی مرتیکه توکی هسی؟؟؟ارسن نکن بابا جون.تو بابای من نیسی نیسیپسرم به خودت بیا منم سورنا سرداری بابات.بابای مناشکم چکید پاکش کردم وبا بغض گفتم:
بابای من اینقدر بی شرف نبود بره دنبال ارزو هاش وبچه اش رو ول کنه .منو تنها گذاشتیو رفتی؟؟؟حاالاومدی دنبالم؟؟؟حـــــــــــــاال؟؟؟
پسرم چی میگی؟؟من .من مجبور شدم تو واریو رو تنها بذارماریو؟؟؟اریو که شوهر شیرینه اریو دیگه کیه؟؟؟
دادزدم:اریو دیگه چه خریه؟؟؟
اریو داداشت.صد بار این کلمه توی سرم کوفته شد اریو داداشت اریو داداشت یقه اش رو ول کردم وفرود اومدم روی
زمین من داداش دارم؟؟؟غیره ممکنه کنارم نشسته بود شونه هام رو ماساژ میداد
پسرم ارسن .ارسن بابادستش رو پس زدم
داری شوخی میکنی نه؟؟؟تورو جدت حجی بگو شوخیه وبرو.چه شوخی پسرم؟؟؟من پدرتم چرا اینجور شدی؟؟؟داداشت اریو کجاست؟؟-مردک چی میگی؟؟؟؟کدوم داداش؟؟؟هـــــــــان؟؟؟
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چی میگی ارسن؟؟؟چی میگی؟؟؟تو تو یه داداش دوقلو داری منو عذاب نده ارسن.ببین اقای به ظاهر محترمی که میگی بابامی من نه داداش دارم نه خانواده تورو جدت بگو چرت وپرتمیگفتی وبرو برو
من اومدم تا کنار تو واریو باشم کجا برم؟؟؟همین  83سالی که رفتم بسمه مثه اینکه دشمنم خیلی قویترم شده.
ببین من نه داداش دارم نه کسی چرا حالیت نیست؟؟؟برو به پات میافتم ذهنمو درگیر نکن من اونقدرعقلم میرسه که به اون دختر بیچاره برسم .اونه که بهم نیاز داره وکسی رو نداره
ارسن ببین من توچی میگی؟؟؟یعنی تو اریو اریو کجاست پس؟؟؟من نمیدونم از وجود کسی به اسم اریو خبر ندارمو ونمیخوام داشته باشم تورو هم نمیخوام بذار تویبدبختیایی خودم بمیرم.
ارسن چی میگی؟؟؟پس اریو؟؟واشکی از چشمش چکید نزدیک بود دیونه ام کنه چرا داره گریه میکنه؟؟؟یکدفعه صدای عمو حسام اومد
ارســــــنمن بهش خبر دادم بیاد اون مرد بی حرکت ایستاد فقط نگاه میکرد به نظر من جذبه خیره کننده ایی
داشت با سن زیادش
---------سورنا:
وقتی ارسن اونجور گفت قلبم مرد یعنی اریوی من کجاست؟؟؟صدایی شکسته ولی اشنا توی گوشم
نشست چقدر میتونه این صدا دلنشین باشه چقدر داشتن یک حامی وبرادر میتونه حال ادم رو جا بیاره
ایستادم بدونه حرکت نگاهش میکردم
چقدر پیر شده بود انگار این مدت حسابی داغونش کرده بود عجیب تر از اون برام لباس هاش بود دیگه
رنگ ورویی نداشت پس کجاست اون حسام؟؟؟اون حسامی که ثانیه به ثانیه تیپش فرق داشت؟؟؟اون هم
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بی حرکت ایستاده بود نه تنها حسام بلکه همه کسایی که بودند بی حرکت بودند ارسن فقط گریه میکرد
هنوز نمیدونم این دختر دختره حسامه یا روهام
ولی میدونم ارسن بدجور دلش گیرشه جای خالی یک نفر حسابی نمود داشت روهام پس کجاست اون
برادر جونیم؟؟؟حسام اهسته قدم برداشت.
این چشا چشای یک نفر میتونه باشهاشک از چشم همشون میبارید
دادای من چشاش خاص بود خودتی سورنا؟؟؟ویکدفعه من رو توی ا-غ-و-ش کشید شونه هاش مردونه تکون میخورد وچقدر شیرینه بودنشون.
این زخمی که توی قلبمه درسته هیچ وقت اوم نمیشه ولی با داشتن خانواده ام ممکنه کمی دردش کمتر
بشه
چیزی که  83سال ازش دور بودم.
ارسن داد زد:چه خبره اینجا؟؟؟؟
رامین از ته سالن قامتش پیدا شد برادر من راه میره؟؟؟برادر من رامین کسی که تا تهش هنوز عاشق
ایسان بود
بهم رسید وتوی ا-غ-و-شم کشید.
باز ارسن دادزد:چه خبره اینجا؟؟؟
رامین:عمو من واست تعریف میکنم
با شدت دست رامین رو پس زد:پس شما هم میدونستید؟؟؟
همه بهت زده به رامین چشم دوختند کار خودش رو کرده بود برادر راز دارم .تنها کسی که از زنده بودنم
خبر داشت
ارسن اشکش رو پاک کرد وگفت:
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از شما انتظار نداشتم عمو رامین.رفت.
خواستم مانعش بشم که دستی به بازوم نشست

داداش االن نه بگذار خالی بشه بعدا خودم بهش میگمحسام محکم رامین رو حول داد وگفت:
تو میدونستی سورنا زنده اس؟؟؟رامین:اره
پس چرا نگفتی بعد از خوب شدنترامین:راستش خوب که شدم غم روهامو پسرش
وحرفش رو خورد با چشمای گرد شده بهشون چشم دوختم
رامین غمه روهام چی؟؟؟رامین:هیچی بخدا سورنا.
دادزدم:چی؟؟؟؟
حسام:سورنا چیزی نی.
ولی هق هقش نشون میداد یه چیزی هست
دادزدم:روهام کجاست؟؟؟؟
کسی جواب نداد از بغض صدام در نمی اومد اشکام شروع به ریختن کرد با هق هق گفتم:
روهام کجاست؟؟؟
حسام:تو بهشت زهرا خوابیده.
وهمه جمع زدند زیر گریه.
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مبهوت بودم باور نداشتم شکه شدم .دستم رو بردم سمته پیراهنم ودو دکمه اول رو باز کردم حس خفگی
بدجور عذابم میداد .سر خوردم کنار دیوار هق هق امونم رو بریده بود.
اینکه دیگه داداشت نباشه روزای خوبتون نباشه .اینکه دیگه هیچ وقت نبینیش بدجور داشتم عذاب
میکشیدم
دادزدم:خدا چرا من هنوز زنده ام؟؟؟؟
کمی که گذشت اروم شدم همه اروم شده بودند.
حسام:اسفندیار خیلی قدرتمند شده.
رامین:من حاضرم.
نه دیگه نمیتونم ببینم یکیتون برید .دیگه نمیکشم خودم باهاش روبرو میشمحسام:دادا سورنا این موها را میبینی؟؟؟اینا الکی سفید نشد اینا بخاطر غمت سفید شد من .من نمیذارم
دوباره بیافتی توی چنگال اون مرد.
اریو کجاست؟؟؟هیچ کس چیزی نگفت.
دادزدم:کجاست؟؟؟
حسام:نمیدونم.
نمیدونید؟؟؟؟اریو کجاست؟؟؟رامین:دزدیدنش
چی میگی؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟کی؟؟حسام 83:سال پیش.
مبهوت نگاهشون کردم.
-کاره اسفندیاره؟؟؟؟
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رامین:داداش من یه نظری دارم .راحیل بیش از حد توی پرونده اسفندیار دخالت کرد خوابید گوشه
قبرستون .بهتره بکشیم کنار .بهتره االن به فکر یادگاری داداش روهام باشیم اونی که خوابیده رو ت-خ-
ت بیمارستان
چی؟؟؟دیال دختر اونه؟؟؟وچقدر این عذاب وجدانی که باعث خوابیدن دیال روی ت-خ-ت بیمارستان شدم مثه خره وجودم رو
میخورد.
رفتم کنار پنجره چی رو باید باور کنم؟؟؟این تصادف که منو ارسن رو بهم رسوند؟؟؟
این حقیقت که دیگه بابای این دختر برادرم دیگه نیست؟؟؟اینکه اسفندیار مثه کاب-....و-...سی با عث
بهم ریختن زندگی داداش حسام شده؟؟؟اینکه این چند سال بدونه اینکه خبری ازشون بگیرم رفتم رفتم
وبا این ثروتی که فقط واسم عذاب داشت زندگی کردم؟؟؟نشستم وگذاشتم دوستام بدبخت بشن؟؟؟من
نامرد ترین ونیمه راه ترین رفیقیم که حسام داشته من نمیگذرم من از این روزگاری که بر من گذشت
نمیگذرم من از اون اسفندیار حروم زاده نمیگذرم من اومدم تا بشم کاب-....و-...س جونش
اومدم تا بشم خلع ارامشش یکدفعه دختری از ته راهرو دیدم داره میدوه سمت شیشه ها شکمش برامده
بود
حسام:دخترمه شیرین.
چی؟؟؟ازدواج کرده؟؟؟اره اسم شوهرش اریوهس.چی؟؟؟اریو؟؟؟اره عجیب تر از اون اسم بابا بزرگ اریو امیر راهبیه .اما فکر نکنم اونی که میخوایی باشهچطور؟؟؟قیافه اش همه چیش فرق داره با اون اسفندیار..از همه مهم تر این یکی خیره داره .خیلی به نامه.-اون حیون به همه شکلی در میاد.
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سورنا بیخیال شو .تا یک قتل دیگه اتفاق نیافتاده بیخیالمن من بیخیال نمیشم .تمام پولی که ازت باال کشید تمام بدبختیا من جواب میخوام.داداش سورنا من میگذرم از همه چی .بیخیال.دختر کنارمون ایستاد اشکش رو پاک کرد وگفت:
سالم.از ته راهرو یک نفر رو دیدم یک پسر.
هه.
جالبه ولی بیخیال سورنا اومد نزدیک دستش رو سمتم دراز کرد.
سالم اقا من اریو راهبی هستم وشما؟؟؟سورنا سرداریبهش دست دادم حسام دلنگران بهم چشم دوخته بود.
اریو:سالم بابا حسام خوبید؟؟؟
حسام:بد نیستم
یکدفعه شیرین که کنارمون ایستاده بود وحرف هامون رو گوش میداد جیغ کشید:
عمو سورنا..حسام اشکی که از چشمش چکید رو پاک کرد اریو با چشمای گرد شده نگاهمون میکرد.
شیرین جیغ میکشید:خدای من .عمو .اریو عموم نمرده .برگشته..
ویکدفعه من روبه ا-غ-و-ش کشید مثله اسمش شیرین بود ازش جدا شدم مثله ابر بهاری اشک میریخت
.
اریو:من که نفهمیدم چی شد.
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شیرین:معرفی میکنم اسطوره زندگیمون عمو سورنا .بابای ارسن.
وبابای اریو.اریو توی چشمام خیره شده بود مثله غرق شدن توی یک رویا بی حرکت حتی پلک هم نمیزد ای کاش
واقعیت داشت واریوی من همین بود.
---------اریو:
وبابای اریو.هنگ کردم توی چشماش خیره شدم رنگ سبزی که توی خواب دیدم این همون رنگه .شاید هم ابیه
.شاید هم یک رنگی فر اتر از تصور ولی خودشه ولی اسم بابای من که سورنا نیست چقدر غرق شدن توی
چشماش ل-ذ-ت بخش بود.
ههه چه ساده اریو بابا ومامانت نیستن مردن بدونه اینکه چیزی بگم به سمت مخالف راهرو که به
دستشویی ختم میشد رفتم چند مشت اب به صورتم زدم
توی اینه نگاه کردم کاب-....و-...س های توی خواب .رنگ واضح تری گرفته بود دقیقا توی اینه منعکس
میشد .مشتم رو به اینه زدم در کسری از ثانیه همه جا رو خ-و-ن گرفت دیونه شده بودم در باز شد سورنا
اومد داخل نمیدونم چرا ولی هم بهم ارامش میداد هم ترسی ازش توی وجودم ریشه میدوند.
چیکار کردی اریو؟؟؟چیزی شده؟؟؟به دستام نگاه کردم نه دستم مهم نبود مهم اون کاب-....و-...س ها بود که تموم نمیشه .مهم همین چشما
بود نمیدونم ولی هرچی بود دیونه ام میکرد با نگرانی نشسته بود کنارم حمله های عصبی بهم دست داده
بود لرزش بدنم رو گرفته بود.
اریو .اریو خوبی؟؟؟دستم توی دستاش بود این مرد کیه؟؟؟این کیه؟؟؟؟
با شدت حولش دادم پرت شد به گوشه ایی
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ایستادم چشمام سیاهی رفت همه جا رو تار میدیدم سه بار پلک زدم نه نمیشه .تکیه زدم به کنار دیوار خ-
و-ن از دستم به شدت زیادی بیرون میزد.
من اینجا اومدم واسه چی؟؟؟من اینجا چکار میکنم؟؟؟حرف های شیرین اشک هاش یادم افتاد
2ساعت پیش که خبر دیالن رو شنیده بود
اریو ترو خدا بیا بریم یه کاری کن .تو مگه دکتر نیستی؟؟حاال به سورنا خیره شدم واقعا این مرد کی بود؟؟؟
دادزدم:تو کی هستی؟؟؟
اومد کنارم ودستم رو توی دستاش گرفت
اروم گفت:من خودمم نمیدونم کیم.
این حرفش وجودم رو لرزوند موهاش که نیمی از اونا سفید شده بود بدجور به چشم میخورد.
شکسته بود ولی حسابی جذبه داشت.
دستت خیلی خ-و-ن ریزی داره اریو.چیزه خاصی نیست.هست .ممکنه به عصب هات اسیب رسیده باشهاینجور که نشون نمیده.تمام این کلمات رو خ-و-نسردانه بهش میگفتم واون لحن نگرانی توی صداش موج میزد.
دادزد:از کجا اینقدر مطمئنی پسره دیونه؟؟؟
دکترم.مبهوت نگاه میکرد نمیدونم این بهت زدگی برای چی بود برق تحسین توی چشماش موج میزد دلم
میخواست نباشه حس کردم اون کاب-....و-...س ها باز برمیگرده استرسی وجودم رو گرفته بود
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اریو بیا بریم پانسمانش کن.-واسه چی اینقدر نگرانمی؟؟؟

هیچی همین جوری توهم بودی نگران میشدی دستت خیلی خ-و-نریزی داره شیرین ببینه حالش خرابمیشه .ممکنه واسه بچتون اتفاقی بیافته
هه یاد بچه ام افتادم تنها دلگرمیم توی این زندگی بی سر وته یاد لبخندای عشقم شیرین تنها کسی که با
نگاه کردن به چهره اش تمام غمای دلم میمرد به دستم چشم دوختم حق رو به این مردک دادم نمیدونم
کجای زندگیم میخواست قرار بگیره ولی حرفهاش بوی خوبی میداد بوی محبت .ای کاش بابا بزرگ بجای
اونهمه خوشنت کمی بهم محبت میکرد وبهم یاد میداد همراهش راه افتادم از دری رفتیم که شیرین
متوجه نشه دوستم نیما واسم پانسمان زد بعد از اتمام گرم گرفتن اون هم با سورنا واینکه عموی خودش
خطاب میکرد کمی حالمو دگرگون کرد این مرد واقعا کجا بود؟؟؟
چطور توی زندگیم قرار گرفت؟؟؟
چطور رسید به این نقطه؟؟؟
مگه میشه؟؟؟
ایستادم فقط سکوت کردم صدای زنگ تلفن من رو از افکارم کشید بیرون.
جانم بابابزرگ؟؟؟سورنا ایستاد ونگاهم کرد چه غمی توی چشماش بود
کجایی پسرم ؟بیمارستانمنمیایی سرم بزنی؟؟؟چرا میام اخر شب میام-باشه منتظرتم کمی باهم کار داریم
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باشهمراقب خودت باشچشم شما هم.ممنونم که نگرانمیخواهش کاری ندارید؟؟؟نه منتظرتمخداحافظسورنا:پدر بزرگت رو خیلی دوست اری؟؟؟
-خیلی .واسم مهمه همیشه کنارمه.

خوبه .ای کاش پسر من هم منو اینقدر دوست داشته باشهارسن؟؟؟به نظر نمیاد پسر بدی باشهپسره بدی نیست ولی بخاطر اینهمه سال تنهایی نمیبخشدتم.میبخشهاگه یه روز جاش بودی میبخشیدی منو؟؟؟حاال که نیستم.خب نظرت رو بگو؟؟نه.واز کنارش رفتم مات نگاهم میکرد نمیخواستم حتی به این فکر احمقانه یه درصد احتمال بدم.
----------ارسن:
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رفتم بام تهران حسابی دلم گرفته بود واین نبود دیالن پدرمو در میاورد
راسی پدر
چه واژه غریبی.
27سال عمر کردم.
چه خاطره هایی که باید باهاش ساخته میشد ونشد چه روزایی که باید کنارم میبود ونبود.
چه شبایی که تنهایی کشیدم نمیگم عمو روهام وعمو حسام وخانواده هاشون بد بودن نه
ولی اخه هیچکی پدر ادم نمیشه که هیچکی همدردت نمیشه
من خونواده نداشتم من بابا نداشتم االن چجور بش بگم بابا؟؟؟یاد کدوم نوازشش بیافتم؟؟؟
یاد کدوم کادوی  6سالگیم بیافتم.
یاد جشن ت.لدم یا اصال یاد یه سری چیزا که باید بدونم؟؟؟یا یه همدلی ساده؟؟؟یا اینکه کسی نبود تا از
عشقم درمورد دیالن بهش بگم
دیالن دختره پول دوست دختری که منو پس زد واسه اینکه خانواده ندارم
اره اردشیر رو خواست چون پولدار بود محبت میکرد اره اردشیر محبت میکرد واخرش اون شد.
حداقل اون کثافت یه بابا مامان جلو چشمش داشته نه منی که از فرط تنهایی وافکار بد مردم از  42سالگی
با عمو رامین مستقل شدم از دست فروشی تا زباله جمع کنی واسه خرج تحصیلم انجام دادم نه منی که
اینجور زندگی کردم وپوسیدم توی این بحران.
حاال بهش بگم بابا؟؟؟
راسی چه واژه قشنگی میتونه باشه
سالها واسه قبر خیالیش روز پدر گل میخریدم
چه شبا که واسش تا صبح گریه کردم چقدر از بی انصافی ها شنیدم وگفتم بابام جوانمردانه مرد
یه پلیس در حال انجام وظیفه بود نه این مرد نفرت انگیز
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کسی که عشقم رو زیر گرفت ومن رو متوجه حضور پوچش کرد.
به ستاره های اسمون چشم دوختم
کاش دیالن بیدار شه کاش ماله من نباشه وخوشحال باشه.
ای کاش صدای زنگ تلفنم اومد ساعت  1نیمه شب بود.
حدود  82ساعته تقریبا اومدم از بیمارستان بیرون.
عمو حسام بود
وصل کردم اون هم فقط به خاطر دیال:
بله؟؟سالم پسرم نمیایی؟؟؟واسه دیالنم اتفاقی افتاده؟؟؟اتفاق از چه منظور بخوایی برداشت کنی؟؟عمو جون به سرم نکن بیدار شده؟؟؟اره تو ریکاوریه.چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جدی میگید؟؟؟اره پسرم زود بیا.چشم اومدم.سریع رفتم وسوار ماشین شدم نمیدونستم چجور خوشحال باشم عشقم به زندگی برگشته از خوشحالی
روی ابرا بودم.
رسیدم به بیمارستان سریع پله ها رو باال رفتم رسیدم به اتاق اریو اومد بیرون همه منتظر بودند
-اومدی ارسن؟؟؟
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خوبه؟؟؟خبر بدی دارم.-چی؟؟؟

حدود چند روز رو کال فراموش کرده .یعنی به قسمتی از حافظه اش که مربوط به حدود  45روز پیش یهچیزایی میگه میشه شخصا باهم حرف بزنیم؟؟؟
همه بهم نگاه کردند من کامال فهمیدم چیشده.
باهاش رفتم سمتی همه نگاهشون متعجب بود
ارسن گریه میکنه ومیگه بهش ت........ز شده منظورش چیه؟؟؟گر گرفتم..
بقیه اش چی؟؟؟یادش نمیاد؟؟؟نه گفتم که کال قسمتی از مغزش که مربوط به  45روز پیشه پاک شده.اخه مگه میشه؟؟؟حاال که شده منظور دیال چیه؟؟؟نکنه باهاشمن؟؟؟دیونه شدی؟؟؟ویاد رابطه امون افتادم وتوی فکر رفتم ما باهم رابطه داشتیم ولی اونروز به من مربوط نیست من دیروز
باهاش بودم.
چیشده؟؟؟دوساعته دارم فک میزنم تو فکری؟؟؟کاری باهاش کردی پسر؟؟؟کار که.متعجب وبا چشمای گرد نگاهم کرد.
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چیکارش کردی ارسن؟؟؟دیونه شدی؟؟میدونی ازت شکایت کنه چند سال واست حبس میبرن بعدشمباید بگیریش.
گرفتنش که ارزومه ولی اونجور که فکر میکنی نیست به دیال واقعا ت.....و.ز شده.چی؟؟؟اوهوم  45روز پیش تولدی بود خونه دوست دوست پسرش .دوست پسرش اون رو به تولد نمیبرهومیبره خونه خودشون.
چی؟؟؟؟وای خدای من ..ببین همه دارن نگاهمون میکنن .از قرار معلوم تا یک هفته دیگه دیال اینجاستدرسته بیمارستان اینجا تحت نظر بیمارستان ماست ولی انتقالش میدم به بیمارستان خودم االنه بهتره بریم
تو برو وبه دیالن بگو بخشیدیش یه روز مینشینیم ومفصل در مورد دیالن حرف میزنیم حاال تا کسی نرفته
داخل برو بهش بگو گویا این جمع نمیدونه چی به سر این دختر اومده.
باشه ممنونم که هستیراسی به باباتم اینقدر گیر ندهوخنده ایی که خاص خودش بود رو کرد زدم روی شونه اش وگفتم:
میخوایی دیونه ام کنی؟؟؟چشمکی زد سریع رفتم داخل اتاق دیالن زیر چشماش حسابی سیاه شده بود ول-ب های خوشرنگش بی
رنگ شده بود
من رو که دید با هق هق گفت:
ارسن اومدی؟؟؟خوبی دیال؟؟؟خوبم بخدا من نمیخواستم بهم دست بزنه.-اشکال نداره ببین بقیه چیزی نمیدونن تو هم چیزی نگو باشه.
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-باشه.

توی چشمام خیره شد یاد دیروز افتادم یاد حماقتم چقدر من دیونه ام دیونه این دختر ولی االن اون
اون توی حال خودش نیست ومتاسفانه هنوز ازم بیزاره هرچند حافظه اش رو هم از دست نداده بود بیشتر
متنفر بود.
ارسن.بله؟؟واقعا منو بخشیدی؟؟؟اره بخشیدم .من برممیشه بمونی؟؟؟حالم خراب بود این  81ساعت به حد کافی زجرم داده بود هرچی توی چشمای پاکش چشم میدوختم
بیشتر از خودم بیزار میشدم یکدفعه گفت:
چرا من انقدر احمقم؟؟؟نه نیستی.چرا احمق وساده ام گول ظاهرش رو خوردم کاش به حرفات گوش میدادم داداش ارسن.وقتی گفت داداش عقل از سرم پرید مثله این بود که دوشاخ برق بهم وصل شده باشه همونجور حرف
میزد ومن تکون خوردن ل-ب هاش رو میدیدم.
من منو به عنوان یه داداش قبول داره باورم نمیشه خواستم بهش بگم دیونه عاشقتم دیونه ما دیروز باهم
بودیم دیونه من میخوامت دیونه دوست دارم اشکی توی چشمم جمع شد نگذاشتم فرود بیاد
ارسن خوبی؟؟؟خوبم برم؟؟؟-ممنونم داداش گلم.
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خواهش.ایستادم ورفتم بیرون

عمو حسام:خوب بود؟؟؟؟مثه اینکه حسابی دل دادید وقلوه گرفتید دو ساعته اون داخلی.
عمو حسامبله؟؟؟از عالقه من نسبت بهش هیچی بهش نگو باشه؟؟؟چرا؟؟؟خب نگو دیگه.خیلی خب من نمیدونم چیتون شده باز ولی خدا اخر عاقبت رو بخیر کنه.راه افتادم سمت راهرو که سورنا بلند گفت:
ارسنایستادم ولی بر نگشتم صدای قدم هاش رو شنیدم خواستم برم که شونه ام رو گرفت مجبور به برگشت
شدم
میشه باهم حرف بزنیم پسرم؟؟؟حرفی نمونده اقای سرداری.ولی .تو باید بدونی یه سری چیزا روبابامی باشه قبول ولی االن بخدا نمیشکم دیگه نمیــــــــــکشــــــــم میخوام تنها باشم تنهـــــــــــــــا.
نگرانی پدرانه توی چهره اش نشست بی تفاوت راه افتادم رسیدم به خونه رفتم داخل اتاقم لباس های
دیالن هنوز روی ت-خ-ت بود .نشستم روی ت-خ-ت بهم ریخته باز دیروز یادم افتاد پیراهنش رو دستم
گرفتم وباتمام وجودم بو کشیدمش
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پیراهن وشالش از خشونت دیروزم جون سالم به در بردند توی ا-غ-و-شم گرفتمشون وخودم رو روی
ت-خ-ت انداختم.
خانومه زندگی من دیگه نیست بهم میگه داداش هههههه کاش منو عشقش میدونست اونموقع همه چیز
رنگه بهتری میگرفت سرم رو روی بالشت گذاشتم عطر موهاش روی بالشت مونده بود به دیروز فکر
کردم
حتی تالشی نکرد ازم جدا بشه توی رابطه شاید هم خودش میخواست شاید هم عاشقم بود به اون چشمای
خوشرنگش فکر کردم عکسی که ازش روی دراور داشتم رو توی دستم گرفتم وچشمام رو بستم وقتی
چشم باز کردم هوا روشن شده بود رفتم داخل ح-م-ا-م کمی ارامش گرفتم صبحانه ام رو خوردم وقهوه
تلخی رو هم روش خوردم.
ساعت رو نگاه کردم ساعت  1صبح بود این همه خوابیدم؟؟؟
از اداره چند باری زنگ زده بودند.
-------اریو:
ساعت  48شب رفتم سمته عمارت بابا بزرگ مثه همیشه قاچاق اعضا مگه میشه یه روز منو پیشه خودش
بخونه وبگه امروز واسه اینکه ببینمت خواستم بیایی تا بوده همین بوده بعد از اون رفتم سمت بیمارستان
به شیرین قول دادم که توی عمل دیالن دخالت کنم به قول اونایی که میشناختنم توی عمل مغز واعصاب
بهترین بودم هرچی نباشه بابا بزرگ از بچگی چندتایی جمجه باز کرد جلو چشمم چند تایی مغز نشونم
داد اونم از ادمای بی گناه حسابی این قسمت پیچیده رو حفظش بودم وقتی فهمیدم جریان دیالن چیه
حسابی هنگ کردم از اون بیشتر اینکه اینقدر ارسن ادم تو داری بود اینقدر پسر با مرامی بود که وقتی
ازش خواستم قضیه رو بگه نگفت نه راستش رو گفت خوشم اومد ازش واقعا پشیمون شدم که حتی
میخواستم بهش کوچکترین ضربه ایی بزنم از وقتی شیرین اومده بود توی زندگیم خیلی چیزا رو تغییر
داده بود.
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تا ساعت  2صبح کارای انتقال دیالن رو انجام دادیم وبعد از اون راه افتادم سمته خونه دیگه چشمام نایی
واسه باز موندن رو نداشت .شیرین هم همراهم بود ناز خوابیده بود توی ماشین به خونه رسیدیم اروم
صداش کردم:
شیرینم پاشو.نمیخوام خوابم میاد.پاشو برو توی ت-خ-.....ت بخواب عشقم..نمیشه.وخوابالود بود وقتی این حالت رو داشت حسابی زیبا میشد رفتم پایین در عمارت رو باز کردم خدمتکارم
گفت:
اقا جون چیشده؟؟؟شیرین خوابه در رو نگه دار تا بیارمش.لبخندی زد متقابال جوابش رو دادم ورفتم سمته شیرین توی ا-غ-و-شم کشیدمش وراه افتادم سمته سالن
.
نگاش کن تنبل خانوم با بچه تو شکمش حسابی سنگین شدهیکی از چشماش رو باز کرد وگفت:
لوس نشو بقیه راهم ببرم دیگه.با چشمای گرد شده نگاهش کردم
گردنم رو با دستاش کشید پایین ولـ...
اخه عشقه من تو به حد کافی چشمات خوشگلن دیگه گردشون کنی جیگر میشی.دیونه ی من .خخخخخرفتیم داخل اتاق وگذاشتمش روی ت-خ-ت اروم به صورتم دست کشید.

820

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
دوست دارم اریو-منم شیرینم

دستم رو اوردم باال تا نوازشش کنم که یه دفعه نشست روی ت-خ-ت وگفت:
دستت چیشده؟؟؟چیزی نیست ساعت خواب یعنی دوستمم داره خخخخخچبخدا ندیدم.بله دیگه .شما فقط صورتمو میبینی .خخخخلوس نشو چیشده؟؟؟ودستم رو توی دستش گرفت چه بغضی تو صداش بود
یه حادثه کوچیک بود خانومماشکش چکید روی بانداژ دستم زیر چونه اش رو با دست سالمم گرفتم واوردم باال چشمای نازش اشکی
بود.
چرا گریه گلم؟؟؟؟چرا مراقب خودت نیستی اریو؟؟؟وچونه اش مثه بچه ها لرزید دلم یکدفعه واسه عشقش رفت توی ا-غ-و-شم کشیدمش و...
دیگه اشک نمیریخت اون اونقدر ناز خوابیده بود که دلم نمی اومد بخوابم اروم نوازشش کردم.
عشقه من فقط ماله من بود.
فقط خاصه من بود.
زندگیه من بود..
وجودم بود..
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تکیه گاهم بود..

وقتی اونجور میخوابید ادم غرقش میشد"واسه تغییر فونت عذر میخوام بیش از دو ساعت دارم درستش
میکنم ولی نمیشه ".
ساعت ده صبح بود به نخوابیدن عادت داشتم شماره ارسن رو گرفتم بعد از سه بوق جواب داد"..هه رو
گوشی خوابیده بوده "
بله؟؟؟ارسن سالم اریو هستم راهبیهمسره شیرین دیگه؟؟؟بله خودم هستم چطوری؟؟؟بهترم تو چی دستت خوب شد؟؟؟کمی بهتره .میگم امروز وقت داری؟؟؟اره وقتم ازاده از اداره مرخصی گرفتم.خوبه .میخوام یه قراری بگذاریمو وهم دیگه رو ببینیم.باشه قبول .کجا؟؟؟اگه میتونی بیا کافی شاپ اگه هم نه من میام خونه ات.بیا خونه ام ادرس رو داری؟؟؟واسم مسیج کنباشه .بای-بای
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وقتی ادرس رو گرفتم راه افتادم نیم ساعتی توی راه بودم با ترافیک نسبتا سبک رسیدم به اپارتمانی با
نمای شیک ومدرن رفتم باال درب واحدی رو که گفته بود زدم
بله؟؟ارسن.اومدم اریو تویی؟؟؟بلهدر رو باز کرد جعبه شکالتی و که خریده بودم دستش دادم وباهاش گرم دست دادم
چرا زحمت کشیدی؟؟؟چه زحمتی گفتم تا اینجا میام وواسه بار اولمه دست خالی زشته چیزه قابل داری نیست.دیال بود سه سوته همشو میخوردچه لبخند تلخی نشست روی لبش خیلی زجر میکشید دیالن بهش میگفت داداش تا جایی هم که میدونم
بهش دست درازی هم شده.
بیا داخل ببخشید اونجا منتظرت نگه داشتمرفتم داخل خونه مرتبی بود بهش نمی اومد اینقدر منظم باشه.
خوش اومدی اریو جان .واقعا خیلی خوشحالم که اومدیاز این به بعد اگه قابل بدونی زیاد میام.خونه خودته.رفت توی اشپزخونه وگفت:
چی میخوری؟؟؟-فرق نمیکنه.
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اب پرتغال و ابمیوه هست انواع نوشیدنی های داغ هم هست کدومش؟؟اگه زحمت نمیشه یک قهوه بیار واسمصبحانه خوردی؟؟؟نهپس صبحانه درست میکنم باهم بخوریم قهوه باشکم خالی حالمون بد میشه..نیاز به زحمت نیست.نه بابا چه زحمتی راحت باش.به خونه نظاره کردم سه اتاق خواب که راهرویی باریک داشت رو نشون میداد ویک سالن نشینمن ویک
سالن پذیرایی.
رنگ کل خونه از کاغذ دیاوری نقره ایی سفید درست شده بود کاناپه های سالن نشینمن قهوه ایی وسالن
پذیرایی سفید نقره ایی بود ال ای دی  12اینج هم به دیوار نصب شده بود یک تردمیل هم گوشه سالن
بود هیکل خیلی خوبی داره وخونه تمیز ومناسب واسش کمی که گذشت صدام کرد
اریو داداش.هه چه جالب کاش یک داداش واقعی داشتم تا واقعا کنارم بود عموی بچه ام میشد ومن اینهمه احساس
تنهایی نمیکردم
اومدم.میز صبحانه نسبتا مفصلی چیده بود.
اینهمه؟؟؟باید عادت داشته باشی.نه بابا زیاد صبحانه نمیخورم توی خونه بیشترش توی بیمارستانم وبا دکتر های دیگه میخوریم.-حاال امروز باید کنار من میل کنی صبحانه اتو.
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خنده ایی کردم ونشستم
خونه تمیزی داری ارسن بهت نمیادبهم چی میاد؟؟ادم شلخته؟؟؟خخخخنه منظوری نداشتم.میدونم خخخخ از  42سالگی همه کاری رو بلد بودم باید یاد میگرفتم.خوبه خوشم میاد ازت روی پاهای خودت بلند شدی وایستادی.اره خوبه ولی این چند ساله که اداره میرم با وجود اینهمه تشویقی یه جا موندمسره این موضوع توی دلم به خودم لعنت فرستادم وبیشتر به بابابزرگ که به این بیچاره رحمی نکرده
وباعث شده که این چند خانواده ثروتشون رو از دست بدن.
خب بگو؟؟بعد از صبحانهصبحانه در کنارش خیلی بهم چسبید مثله روزایی که شیرین بود ولی کمی معذب بودم که با اخالق خوبش
اون هم برطرف شد همراهش با کاپ های قهوه رفتیم سمته سالن نشینمن
خب اریو جان از چی بگم؟؟؟از هرچی که دوست داری راستش اولش قصدم از اینجا اومدن فقط درمورد دیالن بود ولی االن کنجکاوشدم در مورده همه چیزت.
خب من که نه پدری باالی سرمه نه مادر از بچگی تا  42سالگیم خونه عمو روهام بودم .اون روزا دیالنخیلی لج به لجم میگذاشت کال مثله کارد وپنیر بودیم همین االنشم همینجوری هستیم ولی خیلی خاطرشو
میخوام ونمیخوام بدونه چون کنار من هیچ اینده ایی نداره به قول خودش مرد پول نداشته باشه به درد الی
جرز میخوره.
-نه این حرفو نزن همه چیز توی پول خالصه نمیشه که.
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واسه دنیای دیال میشه .دنیای دخترا با پسرا خیلی فرق داره اریو .دخترا عشقشون خریده یه مرد پولدارکسی که همه جوره حامیشون باشه .اگه یه روز بیچاره بشی حتی نگاتم نمیکنن.
خب بستگی داره دیگه داداش.بیخیال خالصه بگم که از  47سالگی که وارد اون دانشگاه لعنتی شد رابطه اش با اردشیر شروع شد بهراحیل ومن توجهی نمیکرد گوشش بدهکار نبود پسره خوبی نیست االنم بدهکار نیست شرط میبندم وقتی
مرخص بشه باز بهش زنگ میزنه.
نمیدونم چی بگم خب بقیه اش؟؟؟جونم واست بگه که رفت دانشگاهو واز من حسابی کینه گرفت .تا اینکه بیشتر افراد خانواده فهمیدنچقدر میخوامش یه روز به شوخی بهش گفتم اذیتم نکن میام خواستگاریت که دلمو شکوند گفت که من
عمرا با ادم پالسی مثه تو برم زیره یه سقف ..وحتی فکر کنم اون روز رو االن به یاد بیاره .تا اینکه بابا
وداداشش توی یک حادثه جونشون رو از دست دادند .عمه هما هم یک شب دیگه بیدار نشد خوابید اون
عشقی که به عمو روهام داشت نگهش داشته بود تا اینکه یک هفته بعد از مرگه عمو روهام مرد دیال
حسابی تنها شد راسی از یک نفر حرفی نزدم عمو رامین ..کسی که از  42سالگی باهاش اومدم توی این
خونه .عمو االن راه میره وحرف میزنه فکر کنم بشناسیش قبال نه راه میرفت نه حرف میزد همش تقصیر
پدرشه وبابا بزرگ من .کسی که همه فکر میکردند قاتل باباس تا اینکه بابا معلوم شده زنده اس .گویا عمو
رامین هم میدونسته همیشه توی هر شرایطی کنارم بود همیشه از عشقم نسبت به دیال بهش میگفتم واون
گوش میکرد گاهی شبا که با اردشیر میدیدمش مست میکردم عمو رامین هم کنارم بود اشکامو دید غصه
هامو دید بخاطر خرج تحصیلم چه کارا که نکردم .از زباله جمع کنی تا تمیز کاری خونه ها.
کار خالف چی؟؟؟نه .شرفی که از بابا سورنا به ارث بردم اون حیایی که به مملکتم دارم نمیذاره دست به یه همچین کاراییبزنم.
یکدفعه از خودم خجالت کشیدم چقدر من ادم پستی هستم که با بابابزرگ همکاری میکنم واسه کارای
خالف چقدر این پسر مظلومانه به سرنوشت باخته بود چقدر کم اورده بود ولی کوتاه نیومده بود عشق اینه
.
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واقعا داشتن یه همچین ادمی ودیدنش کاره هرکسی نیست به دیال واقعا حسودیم شد که ارسن واسش
جونشم میده وحتی به ارسن که با حجب وحیا زندگیشو میگردونه حتی یه بار تو اوج بدبختی دستشو جلو
کسی دراز نکرده از دیوار خونه کسی باال نرفته قاچاق نکرده .نه منی که با این سنم خودم رو محتاج
بابابزرگی که توی پست بودن استادیه واسه خودش کردم.
خب اریو جان بگم واست که دیال اومد خونه ام .همش بهش میگفتم که این کارا مناسبت نیست اردشیرادمه خوبی نیست تا اینکه با دوستش واسم نقشه چیدند که اگه من با دوستش دوست بشم نمیدونم چی
میشه .من هم با دوستش دوست شدم وکمی اذیتش کردم .تا اینکه فهمیدم عاشقم نیست ولی دوست
نداره من از این پیله تنهاییم بیام بیرون .تا اینکه رسید به یک هفته جلوی اون روز شوم .رفتیم باهم خرید
لباسی که به قول خودش "س ".بود رو خرید بهش گفتم مناسب اون شب نیست ولی گوشش بدهکار نبود
توی پرو خواستم بهش اعتراف کنم چقدر دوسش دارم ولی نشد .واون روز شوم من رو پیچوند قرار بود
من ببرمش از ارایشگاه به سمته باغی که تولد بود ولی من رو پیچوند وبا اردشیر رفت اردشیر هم بردش
جایی که عرب نی انداخت.
چی؟؟؟؟تو چکار کردی؟؟؟ادرس خونه اردشیر رو گرفتم ولی خیلی دیر رسیدم خیلی.پس اون  45روز چی؟؟؟اون رابطه ایی که گفتی؟؟؟راستش اون چند روز دیونه شده بودم یا خونه نمی اومدم یا باهاش بحث میکردم بهش گفته بودم که چرااینکارو کرده یا چقدر عاشقشم اون هم خیلی پشیمون بود .دوروز پیش بود دیدمش لباس هاش رو
پوشیده بود وارایش غلیظی کرده بود .حسابی بهم ریختم ترسیده بود نمیدونم کجا میخواست بره ولی
حسابی خ-و-نم به جوش اومده بود .بهش گفتم که چرا بره ول-ذ-تش رو دیگران ببرن اون میگفت
چکار میکنی ومن حماقت محضم رو کردم.
تو بهش ت---ع.....-دی کردی ارسن؟؟؟نه .نمیدونم شاید هم اره هیچ وقت خودم رو نمیبخشم هیچ وقت.-ولی تو دوسش داری .بعدش چیشد؟؟
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سرش داد کشیدم واز اتاقم انداختمش بیرون .صدای هق هقش اتیشم کشید رفتم وازش عذر خواهیکردم جوابی داد که دلمو واقعا خورد کرد کاری کرد که از خودم بیزار بشم
چی گفت؟؟؟گفت که نتیجه اعتمادم به اردشیر شد ت......ز وتو هم که بجای این همه سال خوبی بهم دست درازیهمه چیز زورکی.
ورفت توی اتاقش کمی گذشت لباس پوشیده اومد بیرون تا اومدم به خودم بیام نبود رفتم توی البی که
صدای وحشتناکی اومد
توی چشمای ارسن چشم دوختم اشکش که جمع شده بود چکید شونه هاش مردونه لرزید نمیدونم چطور
تحمل کرده
ا-غ-و-شم رو به روی ارسن باز کردم چیزی که فقط یه مرد میتونه درک کنه.
حمایت برادرانه..
داداش اروم باش.من باهاش چکار کردم اریو؟؟؟؟اروم باش .شاید دیر برسه به این موضوع ولی یه روز این محبت هاتو میبینه عاشقت میشه داداش ارسنمطمئن باش
وخنده ایی شیطانی واز روی دلگرمی زدم وگفتم:
باباتو میخوایی چیکار کنی؟؟؟ازم جدا شد وبهم خیره شد.
اریو میخوایی خ-و-نت رو بریزم؟؟؟خخخخخخخخخ اخ باباشو بگو چقدر هم شبیه همین.ویک مشت به بازوش زدم.
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خندید وگفت:میخوایی عصبیم کنی؟؟؟
نگفتی میخوایی چیکارش کنی؟؟؟از اونجایی که معلومس به قول شیرین خخخخ باید بهش بگی باباخیلی میخوادت.
غلط کرده مردک حال بهم زن بمیرم هم بهش نمیگم باباچیزی نگو که وقتی اتفاق افتاد بخندم ها .واقعا سورنا دوست داره.بیخیال مردک دیونه معلوم نیست این همه سال کجا بوده وچکار میکرده که حاال یادش افتادم؟؟؟راسی قضیه اون داداشت که نیست چیه؟؟؟نمیدونم نمیخوام هم بدونم.اینجور که بوش میاد تو هم از فرقه مایی؟؟؟یعنی چی؟؟؟بچه پولداری.برو بابا.برو بابا که نداره بابات یه مولتی تیلیاردره.بره به جهنم ثروتشم تو سرش بخورهنه دیونه تو سر تو واون داداش غیب شدت میخوره گویا خخخخخخاریو.باشه تسلیم شاهزاده ..حاال کالست رفته باال دیگه؟؟؟خخخخاریو.باشه خب بریم بیمارستان به این خانومی که بی قرارشی سربزنیم ببینیم چی میگه بچه پولدار؟؟؟؟-ال اله اال اهلل باشه مایلم بریم.
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---------------دیالن:

صبح ساعت 1بیدار شدم گوشی موبایلم که کنار ت-خ-ت بود زنگ خورد وصل کردم
بله؟؟؟دیالشما؟؟؟اردشیرمگمشو حال بهم زن .وخواستم قطع کنم که گفت:صبر کن صبر کن شنیدم چه اتفاقی واست افتادهخب؟؟؟میخوام بیام مالقاتغلط میکنی .ببین پسر جون تااالن ازت شکایت نکردم شانس اوردی .حاال هم پاتو از زندگیم بکشبیرون.
نمیتونم دیالن از اون شب عاشقت شدم.گمشو حالم ازت بهم میخورهوقطع کردم تماس رو ساعت نزدیکای  44بود که ارسن واریو اومدند.
اریو:خب دیال خانوم مثه اینکه حالتون بهتره
کی مرخص میشم داداش اریو؟؟؟اریو:بچه خوبی باشی فردا صبح
-خیلی ممنونم.
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قابلی نداشت .من شمارو با شاهزاده جدید تنها میگذارمکدوم شاهزاده؟؟؟اقای سرداری ارسن خان رو میگم خخخخوخنده ایی رو به ارسن کرد ورفت بیرون
منظورش چی بود داداش ارسن؟؟؟چیزه خاصی نیست.نه بگو دیگه؟؟؟بشنوی شکه میشی.نه بگو قول شکه نشم.نمیخواد بدونی .چند روز دیگه بهت میگمخیلی خبمن برم دیگهتازه اومدی کهخب .باشهونشست روی صندلی چند تار موی کنار گوشش سفید شده بود قبال ها که نبود دستم رو بردم سمتش
واشاره زدم
موهات سفید شده ارسن.اِ؟؟؟؟جدا؟؟؟بیخیال مهم نیست.به چیزی فکر نکن.یه تای ابروش پرید باال
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اینقدر فکر کردی موهات سفید شدن چند روز دیگه کچلی هم میاد سراغت ها.باشهسرش رو پایین انداخته بود وبا موبایلش کاری انجام میداد.
اردشیر زنگ زد..یکدفعه مثله اینکه برق سه فاز بهش وصل شده باشه نگاهم کرد ودادزد:
اون حیوون چی میگفت؟؟؟؟هیچی.دادزد:هیچی؟؟؟؟
بخدا گفت پشیمونه همینموبایلت رو بده به من دیالن.نمیدم وسیله شخصیه.دیالن گفتم بدهنمیدم.همون موقع در باز شد واریو اومد داخل.
اریو:چه خبره اینجا؟؟؟
ارسن:دیالن گفتم بده..
نمیدم .داداش اریو کمکاریو:چیو بده بهت؟؟؟
موبایلشو .گفتم بده دیالن.اریو:اخه واسه چی؟؟؟
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اردشیر بهش زنگ زده .چیه؟؟میخوایی باز هم ببینیش دیال؟؟؟به تو چه؟؟؟؟موبایل رو از دستم کشید بیرون وزد به دیوار هزار تکه شد موبایل نازنینم گریه افتادم
دادزدم:عوضی..
سریع رفت از اتاق بیرون.
-------ارسن:
رفتم از اتاق بیرون حسابی خ-و-نم به جوش اومده بود اون یکبار بسش نبود؟؟؟؟باز هم میخواد گول
بخوره؟؟رفتم توی حیاط بیمارستان رسما داشتم منفجر میشدم
اریو:دیونه چرا موبایلشو شکوندی؟؟؟میخوایی اینجوری عاشقت بشه؟؟؟
نمیکشم اریو نمیکشم .میفهمی باز میخواد گوله ظاهر اون مردک رو بخوره.به خودت بیا چقدر همه چیو سخت میگیری.سخت میگذره اریو خیلی سخت.دیونه زدی موبایلشو شکوندی هرچی خواستی بهش گفتی حاال میگی سخت میگذره؟؟؟؟من جای دیالبودم باهات حرفم نمیزدم.
چیکار کنم اریو؟؟؟این پسره دست از سرش بر نمیداره این دخترم بیش از حد ساده وگول خوره..نمیدونم بخدا .ولی این راه حل نشد .تو داری خودت واونو عذاب میدی اگه هم بخواد عاشقت بشهاینجور میکنی نمیشه
نشستم روی سکو اریو نشست پیشم.
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ببین شیرین هم دختر رموکی بود ولی اینجور نبود کم کم توی حصارم اومد مگه نفهمیدی سره بچه چهبازی هایی که در نیاورد ودر خواهد اورد دیونه ان زن ها .االن هم بچه به دنیا بیاد چشمم ازش اب
نمیخوره مادرانه هنوز بهش محبت نداره ارسن ممکنه حتی منو بذاره وبا این بچه بره..
گیج شدم این دختر تا میاد از این حالت سادگی بیاد بیرون منو میفرسته تیمارستان.نترس بابا من هستم خخخخخخ حاال پاشو بریم.چهره بردیا رو از ته حیاط دیدم که داشت به سمتمون می اومد رابطه نسبتا خوبی با اریو داشت باهاش
گرم دست دادم.
بعد از اون هم نیما رسید گرم در حال گپ زدن بودیم که اریو بخاطر یک مورد اورژانسی رفت.
کمی که گذشت باز سر وکله این مردک وعمو حسام وعمو رامین پیدا شد درحال خندیدن بودند بهم
رسید
سالم ارسن جان خوبی بابا؟؟؟؟سالم.عمو حسام:ارسن بابات ازت سوال پرسید.
خوبم من برم دیگهخواستم برم که دستم رو سورنا گرفت
باید باهم حرف بزنیم پسرمپسرم ههههه خوبه .من بات حرفی ندارم االنم دستت رو بکش.ارسن.عمو رامین:داداش سورنا بیخیالش شو ببینیم کجا رو میگیره؟؟
سورنا دستش رو کشید رفتم از اون محوطه بیرون.
یک هفته بعد.
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6روزه دیال برگشته ودیگه سورنا بهم گیر نداده خدا رو شکر امشب هم اریو وبردیا وشیرین اینجا مهمون
هستن نیما وخواهرش بارانا هم میان.
ساعت  2شب بود که رسیدند تا ساعت  1132کمی خوش وبش کردیم وگپ زدیم دیال همش توی فکر بود
ورنگش حسابی پریده بود کمی هم اعصابش بهم ریخته بود این چند روز.
یکدفعه گفت:من چند روز توی کما بودم؟؟؟
واسه اینکه روز هارو قاطی نکنه وچیزی از فراموشیش نفهمه اریو گفت:
-15روز
اهان وباز توی فکر رفت.نشستیم سره میز میخواست قاشق اول رو بگذاره داخل دهنش که یکدفعه دستش رو جلوی دهنش
گذاشت دوید سمت دستشویی شیرین وبارانا رفتند واون رو به اتاقش بردند.
یعنی چیشده؟؟؟
اریو در گوشم گفت:حامله اس؟؟؟؟
با چشمای گرد شده نگاهش کردم سرش رو به این طرف اون طرف تکون داد وگفت:
از کی هست حاال ؟تشری بهش زدم:اریو نه بابا چرت نگو حامله کیلویی چند؟؟؟؟
نیما وبردیا نگاهمون میکردند
اریو لبخندی زد وگفت:خانوما رو بیخیال بچسبیم به این غذای خوشمزه.
یکدفعه صدای جیغ اومد.
-------------دیال:
رفتم سمته دستشویی وحسابی باال اوردم هرچی توی ذهنم حساب کردم نمیشد.
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من نکنه حامله بودم؟؟؟
شیرین:رنگت پریده ابجی.
شیرین.وبا گریه بهش چشم دوختم
جانم چیزی شده؟؟؟بارانا هم نگران بود وگفت:چیه ابجی دیال
بارانا.شیرین:جون به سرمون کردی چیشده؟؟؟
فکر کنم بدبخت شدموزدم زیر گریه
شیرین:چی میگی؟؟؟چرا بدبخت؟؟؟
فکر کنم حامله ام.بارانا وشیرین جیغ کشیدند.
چی؟؟؟؟؟مبهوت بهم چشم دوخته بودند گفتم :ارسن گفت چیزی از قضیه به کسی نگم حتما منو میکشه..
شیرین:ارسن رو میکشم من
بارانا:داداش ارسن چقدر پست فطرت شده وخبر نداشتیم تو خونه اش بهت رحم نکرد؟؟؟
نه .حاال یه تست جور کنید.شیرین:من از اون روز بچه خودم دارم توی کیفه..
بارانا:کیفت توی سالنه؟؟؟
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ارهمن میرم بیارم.ورفت
شیرین:باورم نمیشه دیال .چجور اتفاق افتاد اخه؟؟؟

همونجور گریه میکردم بارانا اومد شیرین تست رو داد رفتم دستشویی.
------ارسن:
حسابی جا خورده بودیم ونگران بودیم ناگهان بارانا اومد از اتاق دیال بیرون ورفت سمته کیفه شیرین.
چیزی شده ابجی بارانا؟؟؟خیلی حیوونی ارسن چطور تونستی؟؟؟اریو خنده اشو کنترل کرد ودر گوشم گفت:
فکر کنم افتاد گردن تو دعا کن از خودت باشه خخخخبا لگد زدم به پاش
نیما:چی میگی ابجی؟؟؟
دیالن حامله اس.همه با دهانی باز نگاه میکردند رسما ابروم رفت کالفه نشستم روی کاناپه  5دقیقه نگذشته بود که اومدند
بیرون رنگ از رخ دیال پریده بود
حامله ام..ویکدفعه از هوش رفت نشوندیمش روی کاناپه وکمی الکل به دستش زدیم بهوش اومد شیرین اشکش رو
پاک کرد وگفت:
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-ارسن خان باید عقدش کنی.

اریو زد زیر خنده دلم میخواست خفه اش کنم حسابی که خندید اروم شد.
دیال:این بچه ماله ارسن نیست.
حاال حسابی بقیه شکه شده بودند من که دیونه شده بودم رسما این بچه از کی هست خدا میدونه ولی اصال
درستش نیست خوبیت نداره زنده بمونه اریو کمی جدی شده بود
دیال:من زنگ میزنم به اردشیر.
بارانا:اردشیر کیه؟؟؟
دادزدم:تو غلط میکنی..
نیما:اینجا چه خبره؟؟؟؟
اریو:بچه ها شما چیزی نگید فعال دعوا شد باز .من قول میدم مفصل همه چیو بگم واستون.
دیال:چی میگی ارسن؟؟؟دیگه نمیشه میبینی که حامله ام .اونم از اون من نمیتونم اینجا بمونم وبشم سر بار
تو مردم فردا پس فردا کلی حرف پشتت میزنن اونم واسه یه ادم بی گناه بگذار برم توی این گندی که
خودم به زندگیم زدم زندگی کنم.
دیالدیگه واقعا کالفه شدم سریع رفتم سمته در اریو دستم رو گرفت:
کجا داداش؟؟؟جهنم اونجا بقران خنک تره .دارم میسوزم.نمیذارم بری.اریو بکش کنارنمیذارم منم میامشیرین:اریو کجا؟؟؟
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اریو:شیرین دخالت نکن .نمیتونم تنهاش بذارم
برو اریو .بگذار تنها باشمنمیتونم رفیق.رفتم سمت ماشین اون سریع پرید باال دیونه وار رانندگی میکردم یکدفعه نزدیک بود هجده چرخی
زیرمون کنه که اریو سریع فرمون رو چرخوند رفتیم جاده خاکی ومحکم زدم روی ترمز کمربند بسته
بودیم اتفاقی واسمون نیافتاد.
اریو:ببین خوب شد اومدم واال دور از جون االن جنازه اتم نمیتوستیم جمع کنیم.
یکدفعه زدم زیره گریه.
چرا من انقدر بدبختم؟؟؟بدبخت تر از توهم هستنیست به واهلل نیست ..میبینی چی به سرمون اومد؟؟؟نمیدونم چی بگم ارسن .بچه از تو ئه نه؟؟؟؟نمیدونم.خبر نداری اخرین بارش کی بوده؟؟؟یا اصال بعد اون اتفاق بوده یا نه؟؟؟نه باباخب باید فوضولی کنی وبری سره کمدشنمیشه اریو دیونه شدیواسه فهمیدن حقیقت الزمته .یه ازمایشم هست که اون هم نشون میده بچه کی بوجود اومده واون هماین دختره دیال رو توی شک میندازه
-میگی چکار کنم؟؟؟؟
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میگم بیهوشش کن وازش خ-و-ن بگیر یا فوضولی کن خخخخخخاخهاخه نداره کدومش رو میپسندی؟؟؟اخه چجور بیهوشش کنم؟؟؟ببین من جریان رو به شیرین میگمبیجا میکنی.عجب خب اون کمکمون میکنه.خب که چی شه؟؟؟میاییم خونتون وتوی غذاش دارو میریضیم بعد از اینکه بیهوش شد همون موقع ازش خ-و-ن میگیرم..به شیرین چه مربوطه؟؟؟چونکه فکر نکنم بتونی ازش خ-و-ن بگیری میتونی؟؟؟نمیدونم .سوزن بلدم بزنم ها سرم هم زدمخب دیونه مثه سرم زدنه ..یکم خ-و-ن میخوایی بگیری ها.باشه پس به شیرین چیزی نگو .وواسم دارو بیهوشی وسرنگ بیار.بعد از اون اگه بچه از تو بود میخوایی چکار کنی؟؟؟باهاش ازدواج میکنم.مطمئنی؟؟؟اوهوم.اگه ازدواج نکرد.-حاال فعال بفهمم اون بچه از کیه.
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-اگه از اردشیر بود.

اول دیال واردشیر رو میکشم بعد هم خودمو اتیش میزنم..تو غلط کردی خخخخخ خجالت نمیکشه ها.راه افتادیم سمته خونه وقتی رسیدم همه جریان اردشیر رو فهمیده بودند اونم به خاطر گل کاری دیال
خانوم واز اون بدتر که اردشیر کثافت هم اونجا بود.
اردشیر:خب ارسن هم اومد.
حالم حسابی برزخی شد با نفرت به دیال واردشیر چشم دوختم دیال اشکش رو پاک کرد وگفت:
ارسن ممنونم بابات این مدت که اذیتت کردم من میخوام با اردشیر ازدواج کنم.من واریو گفتیم:چی؟؟؟
اریو ترس توی چشماش نشست خشم عمیقی توی چهره ام نشست اریو اروم گفت:
داداش ارسن به خودت بیااروم رفتم سمته اردشیر دستم رو روی کتش تکون دادم "یعنی گردش گرفته شه به قول معروف
.خخخ"با نفرت چشمام رو توی چشماش دوختم وگفتم:
تو غلط میکنی با دیال ازدواج کنیاردشیر خندید وگفت:جان؟؟؟از من حامله اس غلط کردنش کجاشه
یکدفه یقه اش رو چسبیدم ودادزدم:تو غلط میکنی.
دیال:ولش کن ارسن.
دیال برو کنار.دیال:ولش کن همونی شد که باید میشد
-دیال تو عقلت سر جاش نیست .بنشین بهت میگم
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دیال:مثال عقل تو خیلی سر جاشه؟؟؟من با اردشیر ازدواج نکنم کدوم جهنمی برم؟؟؟هان فکرشو
کردی؟؟؟
تمام جسارتم رو به خرج دادم وگفتم:
باهام ازدواج کنواسم مهم نبود این بچه از کیه ولی نمیتونم دیال رو از دست بدم به هیچ وجه همه با چشمای گرد شده
نگاهمون میکردند دیال یکدفعه مثله بمبم ساعتی منفجر شد:
هیچ معلوم هست چی میگی؟؟؟میخوایی خودت رو بدبخت کنی به پای بچه ایی که از تو نیست؟؟؟؟؟؟بااین زندگی که مثه جهنمه
اردشیر:یعنی با من بدبخت میشم خانومی خخخخخخخخ
یه مشت حواله صورتش کردم دلم کمی خنک شد ایستاد خواست جواب مشتم رو بده که جلوش رو
گرفتن انگشت اشاره اش رو به منظور تهدید سمتم گرفت
این کارت یادت باشه سرداری .یادت باشهورفت سمته در وپالتوش رو دستش گرفت ورفت.
داد زدم:هیچ غلطی نمیتونی بکنی.
دیال با گریه:اگه مسئولیت بچه اشو قبول نکنه چی ارسن؟؟؟چرا حماقت میکنی؟؟؟
چی؟؟؟اون نگرانه اردشیره؟؟؟اریو با چشماش خواهش کرد چیزی نگم سریع رفتم داخل اتاقم .نمیکشم
دیگه
نمیکشم در باز شد واریو اومد داخل.
پسر خوبی؟؟؟خوب؟؟-اهان سوال خیلی بی ربطی بود.

842

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
اریو شنیدی؟؟؟میخواد زنه اون بشه .میفهمی؟؟؟ببین تست رو باید هرجور شده بگیریم.خب که چی؟؟؟چی عوض میشه؟؟؟فوقش نمیذاری زنه اون بشه.اوفففففففف نمیخواد دیگه من میرمکجا؟؟؟دیونه شدی؟؟میرم امریکا.-امریکا برای چی؟؟؟

سفیر امریکا کار بلدیم رو میدونه دعوت نامه سری واسم فرستاده که من عضو کوماندو های سازمانامنیت جهانی بشم میرم اونجا.
چی؟؟؟امریکا واست دعوت نامه به این خوبی فرستاده وقبول نمیکنی؟؟؟یه شرط داشته که به خاطر دیال وعمو رامین قبول نکردم که اونا هردوشون بهم خیـ -..ا..-ـت کردن.چه شرطی؟؟؟تا اخر عمرم مقیم امریکا میشم ونمیتونم برگردم ایران.چی؟؟؟پس اصال نرو .ببین من میفرستمت امریکا هرجا میخوایی بری برو ولی اینجور نروچرا؟؟؟باباتعه اریو میخوایی حالمو بهم بزنی؟؟؟واسه اون نرم؟؟؟اون باباته هرچی باشه .ببین اخرش نمیتونی ازش بگذری که .بعدشم تو میخوایی دیال رو تنهاش بذاریوبری؟؟؟
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-مجبورم میبینی که منو نمیخواد.

اخه پس یه تستی بگیر با دل قرص برو بعدشم من نمیذارم بری عضو سازمان بشیاریو بیش از این روی نروم نباش.من تنهات نمیذارم .نمیذارم بری سازمان بدون تالش بیهوده نکن تست هم میگیریمباشه قبول ولی همه باید بدونن میرم سازمان.قبول خودم میام سال یه بار سرت.باشه من با رئیس هماهنگ میکنم که یه کاری توی امریکا واسم جور کنهباشه قبول .من هم کارای ویزا واین چیزاتو میکنم واقامتتو.ویزا دارم.باشه به وکیلم میگم همه چیو هماهنگ کنه..خیلی ممنونم که هستی.منم ممنونمتو واسه چی دیونه؟؟؟همینجوری خخخخ اخه خیلی تنها بودم حاال حس میکنم یه داداش دارم.من هم ولی تو که بابابزرگت هست.تو هم بابا وعمو رامینت هستن.اریو.باشه نیستناریو-خب هستن چیکارت کنم؟؟خخخخخ
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خخخخخ داداشه دیونه ی من.عجب..عجب به چی؟؟؟-ما دوتا دیونه عجب باهم جور شدیما.

اره راست میگی .میگم تو هم شیرینو طالق بده باهم بریم اونور خخخخخاغفال گر .شیطان .بهش بگم؟؟؟؟بگو خخخخخخنوچ از ما قضیه حساسه .عشقو وعاشقی شدیده بعدشم شیرین حامله اس.پس دیال بوقه؟؟؟؟خخخخنه پسر خوب بیخیال من برم برم که االنه خانومه صداش در بیاد ..زیاد جیغ جیغ میکنه..باشه زی زی جون"زن ذلیل"خخخخخخخخخخپدر سوخته به من میگی زی زی؟؟؟یادش رفته بخاطر این دیال چطور اشک میریخت .خخخخخاریو رفت از اتاق بیرون.
--------دیال:
دو هفته بعد.
دو هفته اس ارسن به جز یه سالم چیزه دیگه ایی بهم نمیگه شکمم کمی برجسته شده خیلی کم امروز
خیلی دلم گرفته اس توی حسم بودم ساعت  1شب بود یکدفعه در باز شد وارسن اومد داخل.
سالم ارسن.-سالم.
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خوبی؟؟؟ممنونم تو چطوری؟؟؟رفت توی اشپزخونه.
خوبم.بوی غذا میاد.قورمه سبزی درست کردم.یکدفعه عقب گرد وتوی چشمام نگاه کرد.
تو؟؟؟؟؟قرمه سبزی درست کنی؟؟؟اره.یه تای ابروش پرید باال.
خوبه .تمرین کن الزمت میشه..-الزمه چی؟؟؟

خونه شوهر ..نیست پسره به این چیزا اهمیت میده مهمه..عجب .میگمبگو؟؟؟نظرت چیه؟؟؟در مورد چی؟؟؟ازدواجم باهاش.اون باهاش اسم نداره؟؟؟قبالها میگفتی عشقولیم زندگیم .چیشده؟؟؟-حاال.
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حاال چی؟؟؟در مورده اردشیر.-خوشبخت بشین.

ورفت توی اتاق رفتم پشته سرش حسابی دلم گرفت از حرفی که زد
همین خوشبخت بشین؟؟؟خب چی بگم؟؟؟؟کامال سرد وبی روح شده بود مثله یخ..
نمیدونم.باشه ایشاهلل لیاقتت رو داشته باشه بچه اتون رو به خوبی بزرگ کنید اینقدرم خوشبخت بشین که ندونینبدبختی چیه.
ارسنبله؟؟؟کامال بی روح وعاطفه جواب میداد مثله یه ادم مرده شده بود اینا دلیلش چیه؟؟؟
خوبی؟؟؟خوب؟؟؟میدونی که اهل دروغ نیستم .نمیدونم.نمیدونی؟؟؟نهمیگمچیه؟؟؟امشب پر حرف شدی؟؟؟-هیچی پس من برم بخوابم.
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غذا خوردی؟؟؟-نه میل ندارم.

چیو میل ندارم تو یه بچه داری بخاطر بچه ات برو یه چیز بخور.حرفاش بوی مهربونی میداد ولی لحن سردش ادم رو خشک میکرد مثله اینکه بدونه هیچ محبتی به سگ
استخون بدی به اجبار نشستیم پشته میز وشام رو خوردیم اخر این هفته عروسیم بود بعد از جمع کردن
ظروف کمکش رفتم وخوابیدم.
---------ارسن:
وقتی خوابید رفتم وسرنگ رو اماده کردم دستمال رو اروم جلوی دهنش گذاشتم از دسته راستش خ-و-ن
گرفتم خ-و-ن رو توی شیشه مخصوص ریختم.
سه روز دیگه پرواز دارم پالتوم رو دستم گرفتم وراه افتادم رسیدم سمت بیمارستان اریو رفتم داخل
ورفتم سمته مدیریت پشته میز نشسته بود
اومدی؟؟؟اره اوردم.خوبه.وهمراهش رفتم سمته ازمایشگاه داد به مسئول وگفت تا سه ساعت دیگه اماده کنه جوابش رو رفتیم سمته
کافی شاپی که اخرین طبقه رستوران قرار داشت.
خب روز عروسی میری نه؟؟؟اره میرم.به نظر من اگه این بچه از تو بود خب بیا ونرو دیگه باشه .بیا عروسی رو بهم بزن.-نیست از من نیست..
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خب شاید باشه.نیست اریو هیچ دلگرمی برام نموندهکامال از طرز برخوردات معلومه خیلی سرد شدی.بیخیال .بلیط یه طرفه اس دیگه؟؟؟-اره .فقط تا یک سال نمیتونی برگردی ها..

میدونم .تا اون موقع حتما بچه اشون به دنیا اومده نه؟؟؟؟دیونه اینجور نگو واال میرم خونه وهمه چیو به شیرین میگم تا بهش بگه ها..دیونه شدی؟؟؟من زلزله ام بشه میرم تصمیم رو گرفتم.ارسن.بله.منم میاماِ واقعا خل شدی ها میخوایی این دم وتشکیالت رو ول کنی وبیایی اونور که چی بشه؟؟؟نمیدونم .ولی تو چطور میخوایی همه رو ترک کنی؟؟؟چونکه دیگه امید وارزویی برام نمونده داداش روی هرچیزی دست گذاشتم پرید هر ارزویی کردم پوچشد.
اینجور نگو.چیز دیگه ایی هم نیست.دیونه خب دلتنگت میشیم.نشه هیچ کس دلتنگ نشه .همه به زندگیشون ادامه بدن.-ارسن به بابات نمیگی؟؟؟
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تو این مدت هنوز یاد نگرفتی اون رو به این نام صدا نکنی؟؟؟بیخیال مگه غیره اینه؟؟؟ازش خوشم نمیادمیدونی بفهمه پا میشه میاد؟؟؟هههه دیونه اس مگه؟؟؟دیونه تر از این حرفاس توی این دوهفته  6باری اومده خونه ام .خیلی باحاله نمیدونم تو چطور داریازش دست میکشی
نه بابا .خب یه لحظه خودت رو بذار جای منمن بابا ومامانم مردن.خب منم مرده بودن رفیق .اما حاال یکیشون زنده شد یهو دوروز دیگه هم سرو کله مامانم پیدا میشه خخعجب خخخخخخخ..فکر میکنی جواب اماده شد؟؟؟فکر کنم اره .بریم دیگه .عه چیزی نخوردیم .یه چیزی بریزیم تو خندق بال وبریمخندق بال چیه؟؟؟شکم خخخخخخ شیرین همیشه میگه خندق بال خخخخ یاد گرفتم اصفهونیه دیگه داره به زور لهجه اشویادم میده..
چقدرم به زور یاد گرفتی تو.نه عاشق لهجه اشم ولی خب خخخخخخخب بگو بیارن یه چیزی تا بریزیم تو خندق بال خخخخخ.اریو سفارش دوتا کیک شکالتی ودوتا کاپوچینو داد.
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-دیوانه این همه کاکائو وقهوه و کافه ئین؟؟؟

عه تو هم که مثه بابا بزرگمی .همش میگه پسرم همونجور که کافه ئین ل-ذ-ت ج میبره باال خاموششممیکنه اینقدر مصرف نکن خخخخخ
واَدای بابابزرگش رو در اورد.
دیونه اگه جرات داری جلو خودش در بیار.جراتشم دارم میخنده ومیگه توله سگ اخرش خفه ات میکنم خخخخخخخعجب باید یه بار این بابابزرگت منو دعوت کنه خونه اش فکر کنم ادم باحالیه.نه نیستوکامال جدی شد کمی جا خوردم.
چی؟؟؟ارسن بهش نزدیک نشو.چی میگی؟؟؟اون زیاد ادمه خوبی نیست.اخه چرا؟؟؟بهش نمیاد که.ازم نخواه بقیه اشو بهت بگم ولی ظاهرش خیلی غلط اندازه ..هیچ وقت ..هیچ وقت تحت هیچ شرایطیبهش نزدیک نشو .این رابطه مارو دوستیمون ورفاقتمون رو هم نمیدونه نمیخوام بدونه ممکنه واست
دردسر بشه.
چی میگی اریو؟؟خخخخ یه دفعه قاطی کردی؟؟؟دسر رو اوردن شروع کرد به خوردن وگفت:
-بخور دیگه.
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-کمی منو بردی توی شک.

شک نکن .حاال واینجا نمیشه چیزی واست تعریف کنم قول میدم بیام امریکا دیدنت.منظورش رو کامل فهمیدم وخودم رو سر گرم دسر کردم بعد از خورنش منتظر موندم تا اون هم تموم
کرد راه افتادیم سمته ازمایشگاه استرس عجیبی گرفتم برگه رو گرفت ورفتیم سمته دفتر اریو اریو
گذاشتش روی میز کنفرانس وخودش روبروی من نشست وبرگه روی میز جلومون بود.
چی میگی ارسن بازش کنم؟؟؟نمیدونم.استرس داری نه؟؟؟ارهدرست داری بهم منتقل میدیش.دیونه خخخخ بازش کن جون به سر شدم.ارسن تحت هیچ شرایطی تنهات نمیذارم بدون .بعد از خوندن این جواب حق نداری دیونه بشی یا کاراحمقانه ایی کنی ها
چطور؟؟مگه میدونی چی نوشته؟؟؟نه ولی مغزت رو میخونم ومیدونم چه ادم کله شقی هستی..باشه قبولباز کرد برگه رو.
گفتی که چند روز میشه از رابطه اتون میگذره؟؟؟حدود  4ماه .و 4ماه نیم از بودن با اردشیر.-حامله اس واین بچه..
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---------دیال:

یکدفعه از خواب پریدم توی خواب دیدم ارسن نیست خیلی دلم گرفت نمیدونم چرا حس میکنم اینقدر
بهش وابسته شدم صداش کردم:
ارسن..- ..
ارسن کجایی؟؟؟نیومد رفتم سمته اتاق خوابش نیست گریه ام در اومد بلند گفتم:
ارسن ..من میترسم.ارسن ترو خدا جواب بده.ارسن.وشروع کردم به گریه کردن خیلی دلم میخواست باشه ترس عمیقی وجودم رو گرفته بود سه ساعتی
گذشته بود نیست نیومده موبایلشم خاموشه.
---------ارسن:
اریو:این بچه ماله اردشیره.
مثله یخ وا رفتم..
چی؟؟؟؟؟؟اریو:اینجا نشون میده  4ماه ونیمشه ..و تو گفتی یک ماهه از رابطه اتون میگذره.
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مبهوت به یه نقطه خیره شدم یعنی چی؟؟؟؟
یعنی حتی این محال مسخره هم ممکن نبود؟؟؟؟
یعنی حتی این حسه پوچی که دوهفته سرگردونم بود نبود؟؟؟؟
یعنی من دیگه واقعا دیال رو ندارم؟؟؟
یعنی دیگه واقعا با اردشیر خوشبخت میشن؟؟؟بابچه اشون؟؟؟
اشکی که توی چشمم جمع کرده بود بدجور اذیتم میکرد دنیا رو تار میدیدم اریو رو هم تار میدیدم سرش
رو گرفته بود وبه پایین خیره شده بود به یک نقطه خیره شدن خیلی سخته.
باید چند ساله بگذره که این حادثه از یادم بره؟؟؟
چی میتونه فکرشو از ذهنم ببره؟؟؟
رسیدن بهش ارزوم بود ولی کی به ارزو های دله من میرسه؟؟؟
همه خنده هاش توی ذهنم اومد قبال ها یکی بهم میگفت به نقطه دقم رسیده فکرش رو هم مسخره
میدونستم ولی حاال به نقطه دقم رسیده حس میکنم دارم دق میکنم اشکم باالخره راه فرارشو پیدا کرد.
دلم چی؟؟؟
دل شکسته ام؟؟؟
چقدر حرف دارم واقعا چی میتونه این حالمو خراب تر کنه نمیدونم گاهی به جایی میرسی که هیچ کلمه
ایی نمیتونه حاله خرابتو توصیف کنه اشک هام دیگه راهشونو بلد بودن صورتمو میز رو به خوبی خیس
کردند تمام خاطراتش یادم اومد
حاال لباس "س" خریدی دیال؟؟؟
حاال حسابی دلشو بردی؟؟؟
ولی دل منو شکوندی خونه خرابم کردی عشقم حاال حال منو داغون کردی.
حاال رفتی ا-غ-و-شش؟؟؟
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چند روز دیگه عروسیتونه اصال چی از این قشنگ تر که تو لباس سفیدی خدایا عشقم لباس سفید میپوشه
کاش منم لباس سفید بپوشم دیالنم کاش من کفن تنم کنم تو میری خونه بخت من چطور سر کنم؟؟؟؟
چطور؟؟؟
میری زنش میشی چند ماه دیگه بچه اتون به دنیا میاد به خودم اومدم اریو تکونم میداد نگاهش کردم از
اشک صورتش قرمز قرمز بود با صدای خش دار گفت:رفیق به خودت بیا دنیا که به اخرش نرسیده.
رسید.هق هق زدم توی ا-غ-و-ش گرفت منو.
اریو میبنی .حاال بدبختیمو باور میکنی؟؟؟؟بخدا روز اول بهم شانس ندادن.داداش ارسن اینقدر بی قراری نکن.نمیتونم .من چطور این سه روز برم خونه؟؟؟؟چطور تو چشماش نگاه کنم؟؟؟؟داداش.اریو دارم له میشم به جدم قسم .دیدی یه وقتایی خدا رو به زمین وزمون واسه عشقت قسم میدیش ولیکار نمیده .االن تو همون حالم دیگه قسم دادنم هم کار نمیده اریو ..چقدر خواستمو نشد اخه.
ارسن.نمیکشم اریو.ایستادم.
بمون اینجا امشب..کنار دیوار تکیه زدم واقعا هم نایی نداشتم واسه رفتن بدنم لرزش هیستریکی گرفته بود سر خوردم
واومدم روی زمین .یکی از پاهام رو جمع کردم ویکی دیگه اش رو صاف سرم رو به دیوار تکیه زدم
وگذاشتم چشمام هوا رو بارونی کنه هوای امشب برفی بود چه غریب از این هوا دلگیر بودم اریو اونطرف
تر از من نشست میدونست حسابی قاطیم حرفی نمیزد سرش رو رو زانو هاش گذاشته بود چقدر اون هم
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اعصابش بهم ریخته بود ولی خب کم که نبود این دو هفته همش بهم امید میداد همش قانعم میکرد بچه از
منه ونرم اونور اب چی خواستمو چیشد یه جایی از زندگی میرسه که فقط نفس میکشی.
روحت دیگه زنده نیست
حس میکنی نه حس نمیکنی.
فقط دلت میخواد جسمت یه گوشه اروم برای خودش بمیره.
هیچ وقت واسه کسی ارزو نمیکنی اینجور زجر بکشه چون خودت چشیدی طعمشو.
میدونی چه روزای سختیه اول جدایی ها.
ج جدایی اورد واسمون..
نه واسمون نه فقط واسه من.
چقدر دوست داشتنش قشنگه.
ولی نه االن قشنگترین چیزی که میبینی مرگه.
االن همش دلت میخواد به زندگیت پایان بدی لحظه های خوشت باهاش یادت میاد لبخنداش.
اخ که دلم اتیش میگیره نگاهش تا مغز استخونم رو گرم میکرد دارم میسوزم وراه فراری ندارم.
دلم میخواد برم بمیرم واسه خودم دیالنم داره به یه بچه زندگی میده اونم بچه اردشیر پس فردا
عروسیشه..
اخ اریو دارم میمیرم.یه لحظه از هق هق حس کردم نفسم باال نمیاد اومد سمتم
دادزد:ارسن خوبی؟؟؟
دارم خفه میشم.دوتا از دکمه های بلوزم رو باز کرد نمیشه هنوز نفس کشید یه سیلی زد توی صورتم باز هم نمیشه رفت
وکمی اب اورد وزد به صورتم کمی روبه راه شدم..
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سابقه نفس تنگی داری؟؟؟نه چطور؟؟؟همینجوری داشتی سکته ام میدادی ها.من برم.کجا؟؟؟خونه.ولیاریو .میرم چیزی هم نمیگم.خودت چی؟؟؟میخوایی برسونمت؟؟؟-باشه بریم.

رفتیم از بیمارستان بیرون حالم زیاد خوش نبود اول رفت سمته بام تهران هوا برفی بود.
پلی وسیستم ماشین میخوند ومن همراهش اشک میریختم
دارم رنگ بی بند وباری میگیرمواسه خنده از هرچی یاری میگیرم
دارم میفروشم همه لحظه هامو
دارم رنگ یک زخم کاری میگیرم
دارم تو دلم اشک رفتن میبارم
میخوام داده هاتو واست پس بیارم
نمیخوام بفهمی وقتی نباشی
من حتی همین گریه هارم ندارم
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تورو به رهایی ومن رو به این غم
میری تا توی سرنوشتت نباشم
اگه روزی برگشتی ومن نبودم
بدون خواستم اما نشد بی تو باشم
میخندم تا یادم نیاد خاطراتم
تاسنگین تر از این نشه خواب بی تو
نمیخوام حال دلم رو تو بفهمی
نمیخوام بفهمی که بی تابم بی تو
غروب تو میریو من میشکنم باز
به روت این شکستو نمیخوام بیارم
تورو به رهایی ومن رو به این غم
میری تا توی سرنوشتت نباشم
اگه روزی برگشتی ومن نبودم
بدون خواستم اما نشد بی تو باشم
مرتضی پاشایی و رشیدی رفیعی -تومیری
نمیخوام بفهمی
که وقتی تو نیستی
دلیلی واسه زنده موندن ندارم
روی پل نگه داشت رفتم پایین به منظره شهر چشم دوختم اومد وپیشم ایستاد.
هرکسی یه دردی داره توی این شهر.-اگه توی این شهر عاقل نباشی درسته قورتت میده.
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تا بعد از پرواز نمیخوام کسی چیزی بدونه.حتی پدرت؟؟؟حتی سورنا..-باشه سعیمو میکنم

حوصله کل کل باهاش و نداشتم من میرفتم حتی اگه زلزله ده ریشتری میومد.
ارسن؟؟؟هوووممم.من معذرت میخوام.واسه چی؟؟؟واسه اینکه اینقدر اذیتت کردم.وا؟؟؟حالت خوبه تو که کاری نکردیبه هر حال.باشه توهم منو ببخشواسه چی؟؟؟واسه اینکه حسابی توی زحمت انداختمت.نه بابا این چه حرفیه؟؟؟چقدر دونه های برف پاکن..درست مثله عشقنه عشق پاک نیست عشق کثیفه .حال بهم زنه .واقعا باورت میشه دیگه به دیالن حسی ندارم؟؟؟-------
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اریو:

وقتی گفت واقعا باورم شد چونکه دیگه مثه همیشه نمیگفت دیال .گفت دیالن هیچ برقی هم توی چشمش
نبود.
یعنی اینجور یه عشق میسوزه؟؟؟
یعنی ادم اینجور نابود میشه؟؟؟
توی چشماش نگاه کردم تا مغز استخونام قندیل بست چقدر سرد شدن این چشمای ابی چقدر اشفته بود
نه غمی توی صداش بود نه حرارتی بود توی تکلمش از حرف زدن در مورد دیالن.
میدونم .باور میکنم.اریو مراقب شیرین باش .همه گرگ شدن ساده ازت میگیرنش حتی حاال که داریش ..اون هم اخالقیاتشمثه دیالنه.
میدونم .اونم دختر پولدوستیه .اون دختر خودخواهیه .ولی یکم عالقه رو توی زندگیش به من دارهمیدونم .ولی اگه از تو بهتر بیاد مطمئن باش میره..اینم میدونم..چقدر خوب حرفای همو میفهمیدیم وچقدر این عشقای امروز توی خطر بودن ظاهر دوست بودن دخترا یا
اطرافیانشون که باعث میشد نظر اونا هم عوض بشه اینکه میتونستن خیلی ساده یه دختر رو از عشقش
دور کنن.
اریو.جانم؟؟؟ممنونم که به حرفام گوش دادی .امروز شکستما .اونم خیلی بدجور.-نه تو هنوز هم همون ارسنی هستی که میشناختم
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واین دروغی بود که دیگه خودمم باورش نداشتم اریو راهبی هم باخت پای این شرط بندی که هیچ کاره
نبود چه برسه به ارسن اونکه عشقش بود میتونم قسم بخورم توی عمرم اولین بارم بود برای یک نفر
اینقدر گریه کردم یعنی این مظلومیت ارسن منو وادارم کرد من که نه روحم رو ضمیر ناخوداگاهم
رواحساساتم رو حسابی درگیر کرد اینقدر مظلوم وارانه جلو روم شکسته شد که من رو هم سوزوند
اتیشش.
بریم اریو سرده هوا سردت میشهمن راحتم تو سردت شده؟؟؟من دو ساعته هیچ چیزیو حس نمیکنم حتی سرما رو ..بریم.راه افتادیم سمته ماشین هرجمله اش دلم رو میسوزوند قطعا اگه اینا رو دیال میشنید که میشنوه دلش
اتیش میگیره موبایلم رو در اوردم واز حالت ضبط اوردم بیرون میدونم ممکنه غرور ارسن بشکنه ولی به
بهای این عشق می ارزه ارسن متوجه نشد واال هم خودمو هم دیالنو وهم گوشی موبایلو یکجا نابود میکرد
اینم از خواصی هست که از بابا بزرگ به ارث بردم به هر چیزی شک دارم سریع ازش یه فاکتور میگیرم
رسوندمش سمته خونه اش رفتم سمت بیمارستان گفتم فردا بیاد پیشم هم ماشینشو ببره هم یه حالی
ازش بپرسم صداش رو االن واسه دیال نمیگذارم دیال باید به اندازه ارسن زجر کش بشه ..باید این عذاب
وجدان رو داشته باشه که یه نفر رو شکوند باکاراش موقع رفتن ارسن قبله عقد وقتی تو لباس سفیده
میگذارم..
--------ارسن:
کلید رو توی قفل چرخ دادم وقتی در رو باز کردم صدای گریه اومد کمی که داخل رفتم یهو حس کردم
یکی توی ا-غ-و-شم کشید عطر موهاش رو حس کردم..
کجا بودی ارسن؟؟؟دستام بی حرکت بود ودلم یخ زده از احساسات مرده..
..
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سکوت یک کلمه سکوت به وسعت فریاد توی دلمه دیالنم .ولی حرفی زده نشه بهتره دماغش رو باال
کشید وگفت:
ارسن با توام .خیلی ترسیدم.میخوام برم اتاقم.ارسن میگم میترسم.به من چه؟؟؟سفت تر ا-غ-و-شم رو چسبید دستام رو گذاشتم زیر دستاش واز خودم جداش کردم.
دیالن لطفا.چرا صدات گرفته اس؟؟؟سرما خوردی؟؟؟عه به تو چه؟؟؟هیچ حوصله اش رو نداشتم مصوب این همه اتفاق فقط اونه.
ارسن باهام قهری؟؟؟ورفت سمته کلید المپ والمپ رو روشن کرد وقتی برگشت با چشمای گرد شده گفت
صورتت قرمزه گریه کردی؟؟؟نه .برو کنار برم اتاقم خسته ام.ارسن میترسم خواب بد دیدم.خب به من چه؟؟؟قبال ها که خواب بد میدیدم میومدی باال سرم تا بخوابم..خب؟؟؟نمیایی؟؟؟-نه خسته ام
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وخواستم برم سمت اتاقم که دستم رو گرفت با بغض گفت:
ارسننه برگشتی ونه صدایی خاموش تر از قبل شده بودم.
ترو خدا یه چیزی بگو یه چیزی بشکن ولی اینقدر یخ نباش.یخ؟؟؟خیلی چشمات سرد شده .مثل دوتا کوه یخی ..خودتم که بدتر.میشه برم؟؟؟کجا بری اخه؟؟؟شاید جهنم..چرا جهنم؟؟؟امشب تو چت شده؟؟؟تا حاال که خونه نبودی االنم که اومدی اینه حال وروزت.حال روزم خیلی هم خوبه .چیزیم نیست.ارسن.عه مردشور ارسن رو ببرن..یکدفعه بغضش ترکید وبا هق هق گفت:
مگه من چکارت کردم اخه؟؟؟؟با بغض گفتم"-تو که کاری نکردی عزیزم همه کارا رو من کردم من کردم تمام این شکستن ها رو اگه از
اول مثه مرد میومدم جلو اینجور نمیشد وحاال که یه روح مرده از یه جسم خسته مونده چی بگم بهت
؟؟؟عشقم؟؟؟نفسم؟؟؟مگه نفسی هم برام گذاشتی؟؟؟؟
پس چی؟؟؟؟-از خودم دلگیرم .تو که بد نیستی .تو همیشه خوب بودی.
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ارسن مغزت عیب دار شده ها .این چرت وپرتا چیه؟؟؟هیچی.نمیخوایی این  3روز اخری رو باهام خوب باشی؟؟؟اره این سه روز اخر کاش هیچ وقت بعد از پروازم هواپیما به مقصد نرسه کاش بمیرم.
خسته ام دیالن میذاری کمی استراحت کنم؟؟؟اوووووففففف باشه قبول.رفتم سمته اتاقم خودم رو پرت کردم روی ت-خ-ت وباهمون لباس ها خوابیدم صبح وقتی چشم باز
کردم ا ز تعجب نزدیک بود سکته کنم دیالن پیشه من چرا خوابیده؟؟؟با یه پتوی دیگه ولی کنارمه..
-----------دیال:
وقتی رفت اتاقش باز وحشت گرفتم سریع رفتم سمته اتاقم وپتویی برداشتم ورفتم سمت اتاقش نگاش
کن بوی عطرش تا هفتا خونه اونطرف ترم میاد اروم خوابیدم پیشش وپتو رو روی خودم کشیدم وقبلش
یک پتوروی اون نداختم صبح وقتی چشم باز کردم باال سرم روی ت-خ-ت نشسته بود وسرش رو روی
پاهاش گذاشته بود وپاهاش رو توی دلش جمع کرده بود خیلی نگرانش شدم از دیشب حالش هیچ خوب
نبود اثرات مستی هم نداشت که میگفتم مسته خودم رو کشیدم باال ودستم رو روی بازو ش گذاشتم کمی
جا خورد.
سالم ارسن خان صبح بخیر.سالم.باز هم مثله اینکه دلخور بود ازم.
ببین دو روز دیگه اینجام ها.اخماش رفت توی هم ورفت سمته دستشویی عه خب انقدر اخم کن که بترکی..
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---------------اریو:
توی حس خودم بودم که دو تقه به در خورد.
بیا داخلارسن اومد داخل.
خوبی داداش خوش اومدی.ممنونم.بی روح تر از قبل شده بود.
چی میخوری؟؟؟-چیزی نمیخوام.

عه مگه میشه پسر خوب؟؟؟با کاپوچینو موافقی؟؟؟هرجور میدونیبه منشیم گفتم وواسمون  5دقیقه طول نکشید که اورد مزه مزه کردم
خیلی خوشمزه اس بخور.ولبخندی چاشنی حرفم کردم بی روح تر از اول گفت:
دیشب اومده بود اتاقم وپیشم خوابید بود.چشمام نزدیک بود بزنه بیرون کاپوچینو پرید تو گلوم این دختر میخواد این پسرو دق مرگ کنه؟؟؟؟
چرا باهاش اینجور میکنه؟؟؟فنجون رو پایین گذاشتم وگفتم:
-دقیقا درست شنیدم؟؟؟
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اوهوم صبح که بیدار شدم دیدم روی ت-خ-تم خوابیده ویه پتو به خودش پیچ داده .میشه کارای پروازرو جلو بندازی؟؟؟
نمیشه فقط توی این هفته یه پرواز داره اونم پنج شنبه ساعت  2شبه.باشه اشکال نداره من برم دیگه.نه صبر کن کاپوچینوت رو نخوردی که.بیخیالمیخوام باهات حرف بزنم.نشست.
ارسن مطمئنی اومده بود پیشت؟؟؟اوهوم .بیخیال شاید بیش از حد ترسیده بوده بزرگش نکن.باشه .بخور دیگه کاپوچینو رو.کمیش رو مزه کرد.
تلخه؟؟؟باید به این طعم عادت کنم .قبال روزگارم کمی شیرینی داشت که شکر میزدم .ولی حاال تلخه روزگارم.بهتره نوشیدنیم هم تلخ باشه.
ارسن.کمی دیگه اش رو خورد.
باهاش کنار میام قول.ونیمه لیوانش بود که رفت.
یک روز بعد ساعت  7شب.
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الو شیرین اماده ایی؟؟؟اره زود بیا ارایشگاه دیگه.دیالن هم هست؟؟؟تازه رفتن اتلیه.-باشه اومدم.

خواستم برم بیرون که صدای زنگ در اومد سورنا بود
سالم عمو خوبید؟؟؟سالم تو خوبی؟؟؟ارسن پیشته؟؟؟نه.میدونی کجاست؟؟؟
میدونم ولی متاسفم نمیشه بگم.اخه چرا؟؟؟؟ببین من تازه از حسام فهمیدم که چقدر دیالن رو میخواسته ومیخواد میخوام بهش بگمبریم وجلوی ازدواجشو بگیریم.
هیچ کمکی نمیتونی کنی عمو.چرا؟؟؟چونکه تا نیم ساعت یک ساعت دیگه میره.چی؟؟؟کجا؟؟؟امریکا.رسما هنگ کرده بود.
-اخه چطور؟؟؟
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لطفا من باید برم کار دارمکجا؟؟؟کار دارم عمو جان.باشه االن کجاست؟؟؟فکر کنم فرودگاه.من رفتم.-نرید.

ولی واسه گفتن این حرفم خیلی دیر بود چونکه سوار بنز کوپه اش شده بود ورفته بود سوار بی ام دبلیوم
شدم وره افتادم سمته ارایشگاه بعد از اون هم به سمته اتلیه.
اریو کجا؟؟؟تاالر که اینطرف نیست.میدونم .تواز عالقه ارسن نسبت به دیال خبر داشتی؟؟؟یه چیزای کم چیزی شده؟؟؟نه فقط تماشا کن.کار احمقانه ایی میخوایی بکنی بگو بدونم.یه جورایی میخوام عروسیو بهم بزنمدیونه شدی اریو .دیال از اردشیر باردارهخب باشه.چی میگی؟؟؟چیزی نگو خانوم استرس واسه بچه خوب نیست-گور بابای بچه
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دستت مرسی عزیزم خخخخخخخرسیدیم به اتلیه رفتم پایین منشی که اونجا بود
-اقا کجا؟؟؟

ببین خانوم مسئله مرگ وزندگیه .من باید با این عروس خانوم صحبت کنم..ولیدادزدم:همین حاال.
سریع رفت وبه دیال خبر داد کمی گذشت دیال بدونه حجاب اومد بیرون عجب شیرین یه همچین کاری
کنه سر به تنش نمیذارم
سالم دیال خانومسالم چیزی شده؟؟؟راستش باید یه سری چیزا رو بدونید.وتمام جریان رو تعریف کردم.
چی؟؟؟واشکش چکید
اره وتمامش این بود.باور نمیکنم تو داری دروغ میگی.باشه من دروغگو .سه روز پیشو یادته برف میومد؟؟خبارسن اونشب پیشم بود .باور نمیکنی این هم صدای ضبط شده اش.وصدا رو گذاشتم واسش:
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این بچه ماله اردشیره .نشون میده  4ماه ونیمشه ..و تو گفتی یک ماهه از رابطه اتون میگذره.
اینجا
رفیق به خودت بیا دنیا که به اخرش نرسیده.
رسید.اریو میبنی .حاال بدبختیمو باور میکنی؟؟؟؟بخدا روز اول بهم شانس ندادن.داداش ارسن اینقدر بی قراری نکن.نمیتونم .من چطور این سه روز برم خونه؟؟؟؟چطور تو چشماش نگاه کنم؟؟؟؟داداش.اریو دارم له میشم به جدم قسم .دیدی یه وقتایی خدا رو به زمین وزمون واسه عشقت قسم میدیش ولیکار نمیده .االن تو همون حالم دیگه قسم دادنم هم کار نمیده اریو ..چقدر خواستمو نشد اخه.
ارسن.نمیکشم اریو.ایستادم.
بمون اینجا امشب..اخ اریو دارم میمیرم.ارسن خوبی؟؟؟
دارم خفه میشم.صابقه نفس تنگی داری؟؟؟نه چطور؟؟؟-همینجوری داشتی سکته ام میدادی ها.
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من برم.کجا؟؟؟خونه.ولیاریو .میرم چیزی هم نمیگم.خودت چی؟؟؟میخوایی برسونمت؟؟؟باشه بریم.-هرکسی یه دردی داره توی این شهر.

اگه توی این شهر عاقل نباشی درسته قورتت میده.تا بعد از پرواز نمیخوام کسی چیزی بدونه.حتی پدرت؟؟؟حتی سورنا..باشه سعیمو میکنمارسن؟؟؟هوووممم.من معذرت میخوام.واسه چی؟؟؟واسه اینکه اینقدر اذیتت کردم.وا؟؟؟حالت خوبه تو که کاری نکردی-به هر حال.
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باشه توهم منو ببخشواسه چی؟؟؟واسه اینکه حسابی توی زحمت انداختمت.نه بابا این چه حرفیه؟؟؟چقدر دونه های برف پاکن..-درست مثله عشق

نه عشق پاک نیست عشق کثیفه .حال بهم زنه .واقعا باورت میشه دیگه به دیالن هسی ندارم؟؟؟میدونم .باور میکنم.اریو مراقب شیرین باش .همه گرگ شدن ساده ازت میگیرنش حتی حاال که داریش ..اون هم اخالقیاتشمثه دیالنه.
میدونم .اونم دختر پولدوستیه .اون دختر خودخواهیه .ولی یکم عالقه رو توی زندگیش به من دارهمیدونم .ولی اگه از تو بهتر بیاد مطمئن باش میره..اینم میدونم..اریو.جانم؟؟؟ممنونم که به حرفام گوش دادی .امروز شکستما .اونم خیلی بدجور.نه تو هنوز هم همون ارسنی هستی که میشناختمبریم اریو سرده هوا سردت میشهمن راحتم تو سردت شده؟؟؟-من دو ساعته هیچ چیزیو حس نمیکنم حتی سرما رو ..بریم.
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دیال اشکش رو پاک کرد این تمام مکالمه بود با صدای هق هق های ارسن..
هق هق میزد این دختر هم عجب خب تو که میخواییش چرا رفتی از یکی دیگه حامله شدی؟؟؟
اقا اریو االن کجاست؟؟؟رفتچی کجا؟؟؟بهش بگو بیادساعت رو نگاه کردم .7185
االن شاید داره بلیطش رو تحویل میده..بلیط چی؟؟؟؟چی میگین؟؟؟بلیط یکطرفه به امریکا اونم واسه همیشه..ترو قران نگید.یعنی میخوایی بگی عاشقشی؟؟؟عاشق که نمیدونم ولی نمیخوام بخاطر من این کارو کنه.واست متاسفم دیال.وخواستم برم باورم نمیشه که با این همه حرف هنوز عاشق این بشر نشده باشه.
دادزد:اریو خان نرید ..فکر میکنم یه چیزی فرا تر از عشقه .نمیتونم بدونه اون دووم بیارم
اردشیر دادزد:چی میگی تو دیال؟؟؟
دیال:من عاشق ارسنم اردشیر
اردشیر:چه بهتر پس بچسب به همون بچه منگل .نکبت بی لیاقت
یه مشت از طرف ارسن زدم توی صورت اون اردشیر سریع بادیگارد هام اومدن وانداختنش بیرون دیال
همش گریه میکرد یه دفعه ایستاد وگفت:
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یه مانتو ویه شال میخوام.شیرین :من توی ماشین دارم.

رفتم وواسش اوردم نمیدونستم میخواد چکار کنه سریع پوشید وگفت:
اقا اریو اگه زحمتی نیست منو سریع برسونید فرودگاه .تا ساعت  2که پرواز نداره.درسته ولیشیرین:زود باش عشقم
همراه شیرین ودیالن سوار ماشین شدیم فکر کنم سه میلیونی فردا خالفی واسم میاد تمامی چراغ قرمز ها
رو رد کردم..
-------------ارسن:
نشستم روی صندلی منتظر بودم تا اسمم رو بخونه یکدفعه یک نفر نشست پیشم سرم رو باال اوردم این
اینجا چکار میکنه؟؟؟امان از دستت اریو
سورنا:بابا راحت میخوایی بری؟؟؟
من پسرت نیستم مردک.به خودت بیا ارسن .چرا میخوایی بری من هیچی به عشقتم نمیخوایی رحم کنی؟؟؟اون عشق دیگه وجود نداره حاال بروارسن میدونم چقدر دوسش داری حماقت نکن وبیا عروسیشو بهم بزن چیزی که نشده هنوزکجای کاری سورنا سرداری؟؟؟؟دیال از اردشیر بارداره..چی؟؟؟؟مبهوت بهم چشم دوخته بود.
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بله دیدی که همه افسانه سورنا وایسان نمیشن که نتونستم مواظب عشقم باشم حاالم راهتو بکش وبرو.بذار تو درد خودم بمیرم
پسرمبهت گفتم گمشواشکی از چشمش چکید
تو یادگاری عشقمی کجا بذارمت وبرم؟؟؟؟ببین جناب سرداری من میرم دیگه هیچ وقتم نمیام اینو خوب تو گوشات فرو کن نه دنبالم بیا نه این دماخری حالمو خراب کن
ارسن ِ بابا عزیزمی تو یادگاری از ایسانمی .بعد اینهمه سال میخوایی بری بابا؟؟؟ببین سورنا  83سال تو نبودی بذار بقیه اشم من نباشم.اخهاسمم خونده شد
ارسن سرداری.اها یادم باشه این اسم فامیلیتم از اسممو شناسنامه ام پاک کنم .خدافظورفتم سمت سکوی شماره  7بعد از دادن بلیطم رفتم سمته ایست بازرسی تلفنم رو روی حالت پرواز
گذاشتم نگاهی به سالن کردم سورنا گوشه ایی ایستاده بود وگریه میکرد برید به درک نوبت من شد بعد
از بازرسی رفتم از سمتی بیرون داخل گارد فرودگاه چمدون دستیم رو دستم گرفتم دکمه های پالتو رو تا
باالی گردن بستم هوا سرد بود..
وقتی برگشتم وبه عقب نگاه کردم چشمم به دو تا تیله ایی که هیچ وقت فراموش نمیکنم خورد پشت
شیشه ها ایستاده بود ومیزد به شیشه وقتی منو دید بی حرکت شد همه بودند اریو شیرین .دیال عمو حسام
.سورنا عجب خداحافظی واسه سالم کردن ما ادما خیلیا جواب نمیدن ولی کافیه بگیم داریم میریم همه
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واسمون دست تکون میدن نگاهشون کردم همه گریه میکردند دستم رو بردم باال نزدیک سرم وروی هوا
تکون دادم یعنی خداحافظ.
--------دیال:
وقتی رسیدم دویدم سمته بایگانی  5دقیقه دیگه تا پرواز بود همه نگاه میکردند فیلم میگرفتند وعکس
مینداختند شاید هم پیدا نشه مثه من که با لباس عروس بیام اینجا سریع شماره پرواز رو پرسیدم ودویدم
تا شاید بتونم جلوش رو بگیرم از ایست بازرسی گذشته بود دویدم سمته شیشه ها هق هق میزدم دلم
واقعا نمیخواست بره با مشت به شیشه ها کوبیدم یک نفر که قامت اشنایی داشت سرش رو برگردوند
چقدر نگاهش سرد بود کمی گذشت فکر کردم با دیدنم برمیگرده ولی دستش رو روی هوا تکون داد
وراهش رو ادامه داد..
دو زانو فرود اومد روی زمین وبه رفتنش خیره شدم
رفتن هایی که شاید برگشتی نداشته باشه.
رفتن هایی که دلت رو خیلی میشکنه.
حس کردم دارم اتیش میگیرم.
------ارسن:
سوار هواپیما شدم اشک هام خشک شده بود..
بی حس نشستم توی قسمت خصوصی هواپیما به لطف اریو قسمت خصوصی واسم رزرو شده بود اریو
همش شوخی میکرد ومیگفت به بابات بگو اون خودش هواپیما اختصاصی داره سریع میبرتت اونطرف با
یاد اوری اریو که چه رفیق خوبی بود واسم لبخندی کنج لبم نشست خانومی نشست پیشم
سالم-سالم
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سرم رو اونطرف کردم بعد از بلند شدن هواپیما دوساعتی گذشته بود که گفت:
میشه اسمتون رو بدونم؟؟؟ارسن سرداری هستممن هم ملیکا مهرسان هستمخوشبختمدستش رو سمتم دراز کرد میدونستم بی احترامیه ولی خوشم نمی اومد به اجبار دستم رو سمتش دراز
کردم.
من هم .ببینم شما پسرمرحوم سورنا سرداری هستید؟؟؟؟چطور؟؟؟فامیلتون اشناستبله .ولی مرحوم نیستجدا؟؟؟پدرتون یکی از بیزینس منای مشهور کشور بودن  83سال پیش .وهمچنین پلیس معروفی .چطورمیگید زنده هستن؟؟؟
خب زنده اس دیگه خودمم نمیدونمبابای من باباتون رو به خوبی میشناختباباتون؟؟؟بله .همایون سرداریچی؟؟؟؟؟عموتونه .یعنی عمو که نه بعد از ازدواج دوباره مادرم فامیل من هم عوض شد-چه جالب .نمیدونستم اینقدر فک وفامیل دارم
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-ببخشید اگه یکم زیاده روی کردم

دختری که کنارش نشسته بود هدفونش رو در اورد وگفت:
چیشده ملیکا؟؟؟پسر سورنا سرداریهدختر که چشمای درست طوسی رنگی داشت یکدفعه گفت:
واقعا؟؟؟؟؟حدودا  42ساله بود قیافه خوبی داشت
بلهاوفففف باید  42ساعت دیگه وراجی هاشون رو تحمل کنم
خیلی خوشحالم .ملکیا جاتو بامن عوض میکنی؟؟؟البته ابجیدختر نشست پیشم وگفت:
پدرتون یه اسطوره بودوهستجان ابجی؟؟؟سورنا سرداری زنده اس باورت میشه؟؟؟؟جدی میگی؟؟؟ملیکا:مامانم همش ازپدرتون حرف میزنه میگه چه ادم خوبیه واز اسفندیار انتقام بابا رو میگیره
که اینطوردختر  42ساله که نمیدونم اسمش چی بود دستش رو دور بازوم انداخت وگفت:
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میدونی خیلی خوشحالم میبینمتنگاهم به دستش خیره موند که خودش کنار کشید
ببخشید نمیدونستم ناراحت میشیدنهملیکا:آتوسا اقا ارسن رو اذیت نکن

اتوسا:ارسن؟؟؟چه اسم باحالی .ارسن میگم من شنیدم بابات خیلی پولداره وهواپیما خصوصی داره پس
چرا؟؟؟
ملیکا:اتــــــــوسا
وروبه من ادامه داد:ببخشید اقا ارسن یکم این ابجیه من وراجه
بگذارید راحت باشناتوسا:ارسن خان بعد از رفتن به امریکا بریم چند شب خونه ی ما باشید
نمیتونمملیکا:خواهرم راست میگه ارسن جان
بخدا نمیتونم خونه هستاتوسا:پوفففف حیف بابات همه جا خونه داره .واال میومدی خونه ی ما
دماغش رو کشیدم وگفتم:
خانوم کوچولو میام خونه اتون ولی االن نهخوشحال شد وگفت:
واقعا؟؟؟؟پس همین امشب بیایین .بخدا خوشحال میشیمنه باید برم خونه ی دوستم .خدمتکاراش منتظرن وبعد از اون بایدبهش خبر بدم که رسیدم واال نگرانمیشه
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دوستت؟؟؟؟؟بله خانوم کوچولواینقدر به من نگید خانوم کوچولو اقا ارسن-خب کوچولویی .خخخخخخ

وچقدر بد است میان خنده بغض عجیبی کنی خنده ام رو فرو دادم جاش بغض عمیقی گلوم رو گرفت
اتوسا:ارسن .خوبی؟؟
من برمملیکا:دیدی اخرش سر این بیچاره رو هم خوردی
نه اتفاقا ایشون دختره خوبی هستن .من باید برم دستشوییاتوسا:اها دیدی تقصیر از من نبود جیشش میومد .خخخخخ
عجب ورپریده ایی هستی خخخخخخملیکا:ببخشید اقا ارسن
توی بغض شدید با حرفش مثل بمب ساعتی از خنده منفجر شدم رفتم دستشویی چند مشت اب به صورتم
زدم کمی حالم بهتر شده بود رفتم بیرون اتوسا وملیکا در حال زدن همدیگه بودند ملیکا بهش میخورد
 32-37ساله باشه واتوسا که گفتم 42هر دو دختر های خوبی بودند بینشون واسم جا باز کردند ومن
نشستم ملیکا نیم ساعت نگذشته بود که خوابید نگاه های خیره اتوسا رو روی خودم حس کردم یکی از
دست هاش زیر چونه اش بود واون یکی روی دسته صندلی
ارسنبلهمیشه امشب بریم خونه ی ما؟؟؟-اخه
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لطفا .بیا قول میدم خوش بگذره .تازه باباهم از دیدنت خیلی خوشحال میشه مخصوصا مامانباشه قبولایولویکدفعه صورتم رو بـ.....ـد
میگم ارسنبله؟؟؟میشه بگذاری اتود چهره ات رو بزنم تا میاد هواپیما بشینه؟؟؟اتود چی؟؟؟من طراحمجدا؟؟؟میخوام قیافه ات رو طراحی کنم .با روان نویسباشه ولی خسته نمیشی؟؟؟نه بخدا راحتمواز ساک باالی سرش توی محفظه یک ت-خ-ته شاسی آ 3در اورد روش رو هم یک برگه آ 3گذاشت
وشروع کرد دختر خوشگلی بود بی تفاوت بهش چشم دوختم کارش رو شروع کرد یک ساعت نگذشته
بود که گفت.
تموم شدنشونم داد یک طراحی خط خطی بود
بعدا کاملش میکنم وبهتون میدم.-باشه
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تو چکاره هستی؟؟؟-پلیس هستم

چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جدا؟؟؟؟وای من عاشق پلیسام یعنی چیزه .شغلتون رو خیلی دوست دارمنظر لطفتهمیگم ارسن یه سوال بپرسم ناراحت نمیشی؟؟؟بستگی دارهبه چی؟؟به سوالتخب نپرسمنه بپرسخب اگه ناراحت شدی؟بپرس کوچولودوباره گفت کوچولواخه خیلی ریزه میزه اییعه .لوس اصال نمیپرسمخب بپرس؟؟؟زن داری؟؟؟یک لحظه هنگ کردم یاد دیالن افتادم دختری که دلم رو ربود وحاال از یه عشق سوخته هیچی واسم
نگذاشته دختری که اندازه دنیا خاطرشو میخواستم ولی اون حتی اندازه سره سوزن دوسم نداره دختری
که همیشه قلبم بی قرارش بود .دختری که فقط من رو توی گذشته خاموش کرد خاموشی برای همیشه.
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سوال بدی پرسیدم؟؟؟نه .ندارملبخند ملیحی زد ونفسش رو داد بیرون
دوست دختر؟؟؟-به نظرم دوستی با دخترا مسخره اس

باز هم لبخند زد ولی دوستی با دیالن واسم یه تجربه تلخ بود تجربه ایی که  41-82-سال منو درگیر
خودش کرد فکر نمیکردم حتی از وقتی که توی شکمه مامانشه عاشقش باشم اون موقع ها  7سالم بود
همش دست میکشیدم رو شکم زن عمو هما ومیب-....و-...سیدمش
ارسنبله؟؟؟پرسیدم کسی رو دوست داری؟؟؟دوست دارم؟؟؟کسیو؟؟؟قبال عاشقش بودم واسش میمردم جونم در برابرش ارزشی نداشت ولی اون منو زجر کشم کرد قلبمو هزار
تکه کرد
هنوز دوسش دارم؟؟؟
عمرا دیالن واسه همیشه مرده تو قلبم
نه ندارم کسیو دوست ندارمقبال چی؟؟؟؟اتوسا جان گیر نده هابخدا سوال اخرم بود-اره دوست داشتم ولی دیگه ندارم .دیگه نـــــــــدارم .ازش بیزارم بیزار
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ملیکا پرید باال وبا چشمای درشت نگاهمون کرد اتوسا از فریاد های من کمی ترسیده بود
ملیکا:چه خبره بچه ها؟؟؟
اتوسا:ببخشید اقا ارسن
سرم رو بین دستام گرفتم در حال منفجر شدن بود
ملیکا:چیکار کردی اتوسا؟؟؟؟
اتوسا:بخدا غلط کردم اقا ارسن نمیخواستم اینجور بشه
چقدر صدای گریه اش شیه دیالن بود
ملیکا:اقا ارسن خوبید؟؟؟
ارام بخش داری ملیکا؟؟؟اتوسا اشکش رو پاک کرد وگفت:خدا منو بکشه ..حالتون بد شد؟؟؟
ملیکا:بسه اتوسا .بسه ببین چه به روزش اوردی وارام بخشی از کیفش در اورد بهم داد شقیقه هام در حال
انفجار بود .نیم ساعتی گذشته بود کمی اروم شده بودم ولی کماکان اتوسا گریه میکرد
ملیکا:عه اتوسا سرم رفت
بهش نگاه کردم مثله بچه های مظلوم دو ساله سرش رو زیر انداخته بود اشک هاش میریخت خنده ام
گرفت چطور شده قیافه اش وقتی لبهاش از بغض میلرزه مثله کارکتر های کارتونی میشه یاد جوجه اردک
توی تام وجری افتادم .دستم رو دراز کردم وچونه اش رو گرفتم چشماش رنگ دریا میشه وقتی گریه
میکنه
اتوسا دیگه گریه نکنپلک زد واشکش ریخت
کمربندم رو باز کردم وکشیدمش سمت خودم ملیکا هنگ کرده گفت:
-اینجا چه خبره؟؟؟
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اتوسا دستاش رو مشت کرده بود وروی چشماش گذاشته بود
سیس معذرت میخوام سرت داد زدم دسته خودم نبود ..کمی عصبی شدمنه تقصیر از من بود بخداباشه دیگه گریه نکن .میدونی شبیه جوجه اردک توی تام وجری هست مامانش رو گم میکنه مثه همونشدی
عه .بی ادبولبخندی زد چقدر شیرین میخندید ازش جدا شدم سرش رو برد داخل موبایلش
ملیکا:شیطون چه خبره اینجا؟؟؟
چی چه خبره ملیکا جان؟؟؟خواهرمو ب-غ-ل میکنی؟؟؟این جوجه اردک نکنه کار خودش رو کرده؟؟؟؟جان؟؟؟از پذیرش فرودگاه دیده بودت میگفت خیلی جذ.....ا-ب-یچی؟؟؟وقتی داشتی ایست بازرسی رو رد میکردی همش میگفت:کاش توی هواپیمای ما باشه اما نمیدونست کهکنارمون میشینی
اخ چی میگی تو؟؟؟به روش نیاراووووفففففف باشه ولی منارسن لطفا-باشه
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توی فکر فرو رفتم قطعا این عشق نبوده که با اولین بار دیدنم بوجود بیاد اتوسا اول جوونیشه وه-و-س
داره حتما دوروز دیگه زده میشه بیخیال شونه باال انداختم ولی ادم مناسبی پیدا نکرده من که تمام وجودم
از احساسات یخ زده پر شده به دردش نمیخورم نمیتونم مثه اون همه چیو به چشم عشق نگاه کنم من
روحی واسه دوباره عاشق شدن ندارم .نمیخوام هم داشته باشم ..چشمام رو روی هم گذاشتم سعی کردم
به چیزی فکر نکنم .با تکون های مالیمی وصدای ظریفی چشم باز کردم.
اقا ارسن .اقاارسن.چشم باز کردم چقدر چشماش درشته ادم با خودش میگه مگه بیشتر از اینم میشه؟؟؟
عه بیدار شدید؟؟؟گویا دیروز نخوابیده بودید .تمام مدت خواب بودید رسیدیم .کمربندتون رو ببندیدمیخوایم فرود بیاییم.
رسیدیم؟؟؟صاف نشستم کمربندم رو بستم وخمیازه ایی کشیدم هنوز خوابم میومد وقتی فرود اومد همگی رفتیم
پایین واسه تحویل گرفتن چمدون ها مون چمدونم رو تحویل گرفتم خط مخصوص امریکا رو توی موبایلم
گذاشتم شماره اریو رو گرفتم
سالم اریو.سالم داداشم خوبی؟؟؟خوبم رسیدمرسیدی؟؟؟اوهوم.نمیدونی اوضاع چقدر اشفته شده.میل به دونستنشم ندارم.-اها .باشه
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یکدفعه اتوسا بلند گفت:
اقا ارسن اونجایید؟؟؟سر تکون دادم.

چه خبره داداش ارسن؟؟؟زود دیالن رو فراموش کردی؟؟؟ببین از اولشم واسم مرده بود که اومدم اینطرف حرفش رو پیش نکش .بعد از اونم خبری نیست .اریولطفا.
باشه به راننده گفتم کی میرسی فکر کنم منتظرته.امشب رو نمیرم خونه ات .مهمونم.چی؟؟؟تو که گفتی خارج نرفتی تا به حال چیشد پس؟؟؟میدونم خونه یکی از دوستام هستمارسن مشکوک میزنی .خخخخخخخخبیخیال من برم بهت باز زنگ میزنمباشه قربانتقربانت یاعلی.وقطع کردم.
ملیکا:خب بریم .اتوسا گفت قبول کردید .ولی یه سوال؟؟؟
بفرمایید؟؟؟کی مرده اقا ارسن؟؟؟کسی نمرده.-اهان ببخشید پشته تلفن گفتید.
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اهان عشق صابق.چی؟؟؟؟؟؟من ادم رک بودم وجدیدا بی اعصاب..
-بریم دیگه

ملیکا مبهوت دنبالمون راه افتاد همونجور که نشون میداد راننده اریو دم در فرودگاه منتظر بود.
سالم جناب سرداری.سالم.درب عقب رو باز کرد وچمدون ها رو داخلش گذاشت.
خب سوارشید بریم.سوار شدیم وراه افتادیم ادرس رو ملیکا داد خونه ایی واقع در بنچورا بلوار بود منطقه ایی خوب بود
سرسبز ودیدنی.
اتوسا:شبای اینجا خیلی قشنکه یه بار میریم ال ای.
من با اینجور جاها زیاد سازگار نیستم..اتوسا:مگه میشه؟؟؟
رسیدیم به عمارتشون حدود  42هزار اسکروزیت زیر بنا داشت قصر بود یه جورایی رفتیم داخل خانوم
مسنی چمدون ها رو تحویل گرفت.
راننده گفت:اقا خونه ی اقا اریو منهتن غربیه اگه خواستید برید خبرم کنید میام.
چشم .شماره ات چنده؟؟؟شماره اش رو زدم داخل موبایلم عجیب بود واسم که راننده اریو فارسی صحبت میکرد یک زن تغریبا قد
بلند با موهایی نسکافه ایی رنگ وچشم مشکی که قیافه اش شبیه ملیکا بود از پله ها اومد پایین اتو سا
پرید سمتش:مامان.
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وبعد از اون ملیکا...

اتوسا:معرفی میکنم مامان پسر مهندس سورنا سرداری ارسن سرداری.
زن با چشمای گرد نگاه کرد چند لحظه بعد چشماش پر از اشک شد.
تو تو پسره ایسانی؟؟؟؟بله.منو توی ا-غ-و-ش کشید
چقدر بوی مادرتو میدی پسرم ..ایسان نازم بی گناه کشته شد .چقدر من با مادر وپدرت خاطره دارم .بعداز مرگ همایون پدرت منو تنها نگذاشت تا اینکه.
ملیکا:نه مامان .عمو سورنا فوت نکرده.
زن متعجب چشم دوخت:چی؟؟؟
اتوسا:اره مامان زنده ان ایشون.
زن:جدی میگن ارسن؟؟؟
بله.زن:خدای من وای خدایا شکرت .پسرم پس برادر وپدرت کجان؟؟؟
برادر؟؟؟؟چه عجیب همه اسم برادری رو میارن که حتی خودم هم نمیشناسمش گویا این امر محال واقعیه..
بله اریو.دنیا روی سرم اور شد باز که اریو
این اریو کیه خاله؟؟؟-اریو برادر دوقلوته .یکی درست شبیه به مادرت .یکی از ج-ن-س خودت هم خونت .کجاست؟؟؟
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من کسیو کنارم ندارم خاله.اتوسا:مامان اینجا چه خبره؟؟؟

ملیکا:اقا ارسن پس اون اریویی که پشت تلفن باهاش حرف میزدید.
نه.اون دوستمه..ملیکا:اهان.
خاله:پسرم بهتره این بحثو بگذاریم یک وقته دیگه مثله اینکه خیلی خسته ایی.
بله.اتوسا جان یک اتاق نشون ارسن بده.چشم مامانهمراه اتوسا رفتم طبقه باالهمون خدمتکار هم اومد دنبالمون یک اتاق رو که درب سفید رنگی داشت نشونم داد
بفرمایید داخلاتاق بزرگی بود وسرویس کامل داشت رفتم داخل.
الیزا چمدون اقا رو بچین داخل کمدش.چشم خانوم.دوست داریش که.بله خیلی ممنونم.-من تنهات میگذارم که استراحت کنی راحت باش خونه ی خودته.
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بعد از رفتن اتوسا الیزا چمدونم رو چید داخل کمدورفت رفتم سمته پنجره هوای اینجا برفی بود اون هم
شدید رفتم ودوشی گرفتم وگرمکن سفید وستش و پوشیدم ورفتم از اتاق بیرون همون موقع اتوسا اومد
بیرون از اتاقش موهاش رو باال بسته بود وتیپ اسپرت ساده زده بود.
اِ تو هم اومدی؟؟؟بریم پایین بابام اومدن.بریم.رفتیم از پله ها پایین رسیدم به مردی قد بلند چشمای اتوسا به پدرش رفته بود موهای جو گندمی رنگ.
گویا تو باید ارسن باشی؟؟؟سالم جناب.وبهش دست دادم با لبخند گفت:
اسمم فریبرزه پسرم.لبخندی تحویلش دادم.
ببخشید اقا فریبرز مزاحم شدمچه مزاحمتی؟؟؟شما مراحمید پسرم باعث افتخار پذیرایی ازتون بکنیم .هرچی نباشه از بنام بودنپدرتون وشریف بودنشون اینجا خیلی مطرح مییشه.
اختیار دارید.مردشورت رو ببرن سورنا حالم ازت بهم میخوره اسم نهضت تا اخر عمر کنارمه.
---------دیال:
وقتی ارسن رفت با اجبار اریو رفتیم خونه شون نشستم روی پله های وسط سالن عمارت اشک هام
میریخت ولی اون دیگه بر نمیگشت هیچ وقت عمو سورنا هم که حاال فهمیدم زنده اس اعصابش حسابی
داغون بود همش عمو حسام دلداریش میداد که برمیگرده شیرین نشست پیشم.

891

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
نمیخوایی لباس عروست رو در بیاریش؟؟؟-چرا..

همراهش رفتم به یکی از اتاق ها لباس رو در اوردم.
حاال بدونه ارسن چکار کنم شیرین.تو از کی فهمیدی عاشقش شدی؟؟؟از دوروز پیش که نیومد حس کردم چقدر دوسش دارم چقدر واسم مهمه.اخ دیال هم خودت رو بدبخت کردی هم اون رو..چیکار کنم دارم دیونه میشم.بچه رو چی؟؟؟میخوایی به دنیا بیاریش؟؟؟نمیدونم.چجور میخوایی بزرگش کنی؟؟؟ااونم نمیدونم.بمیرم برات دیالن.خدا نکنه..شروع کردم به هق هق زدن اون دست تکون دادن اخرش رو هیچ وقت فراموش نمیکنم..
شیرین .گفتی قبله تصادف باهام بوده نه؟؟؟؟اره..شیرین چقدر من احمقم .چجور از دستش دادم تا اخر عمر خودم رو نمیبخشم.غصه نخور ابجی حل میشه.-نمیشه نمیبینی رفته اونور اب.
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بگذار دوازده ساعت دیگه اریو بهش زنگ میزنه اگه هنوز عاشقته یه کاری میکنیم تو هم بری پیششخوبه؟؟؟
باشه.دوزاده ساعت به سختی گذشت اریو موبایل رو روی اسپیکر گذاشت وقتی گفت دیگه بهم حسی نداره
وقتی صدای اون دختر کنارش اومد اتیش گرفتم سوختم حاال درک میکنم که واقعا چرا ارسن رفت وچی
کشید توی این چند سال که کنارم بود حاال واقعا درک میکنم که عشق دردی عمیق روی قلبت میگذاره
وحتی دلیل سردیه نگاهش رو چقدر ارسن مرد بود با اینهمه حرف اون سه روز تحملم کرد چقدر دردناک
بود که از درداش واسه اریو میگفت واون صدا شده بود مرحم من چیزی بود که مثله پماد برای زخم
ساعتی یکبار گوش میکردم بهش تا مبادا صدای عشقم رو فراموش کنم وچقدر این یخ بودن تلخه ..این
سردیه نگاهش اون خداحافظی تلخش واینکه اون کلمه اش که مثه اریو وجود من وهمه رو به لرزه
انداخت.
اریو سردم نیست فقط دوساعتیه هیچیو حس نمیکنم.یعنی اینقدر شکسته شده بود که فقط صدای شکستنش رو حس میکرد اینقدر درد داشت که سرما رو
حس نمیکرد.
ادم یه جاهایی میرسه اخر خط.
همیشه با خودم میگفتم عشق چیه
یا من واقعا اردشیر رو دوست دارم ولی اون عشق نبوده.
ذره ذره خاطراتش رو که میشنیدم داغون تر میشدم.
اب میشدم وقتی عمو حسام از عشقش میگفت وقتی عمو رامین از مست کردناش وهق هق هاش میگفت
ومن نبودم که مرحمش باشم وقتی عمو رامین میگفت ساعت  3نیمه شب میومد خونه ومست بود نگاهش
که میکردم میگفت عمو من باز دارم دیال رو میبازم ..با اون پسره همو م-ی-ب-و-س-ی-دن .اونم جلو
دره خونشون وواسه من چه شبا که تا صبح بیدار نبود چقدر زجه زده بود وقتی من رفتم توی کما عمو
رامین میگفت وقتی میدید ناراحتی وبا اردشیر بحثت شده واون حرفو به جدایی کشیده وتو دو روزه چیزی
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نمیخوری اون هم غذا نمیخورد وقتی میدید ناراحتی بیشتر ناراحت میشد شبای تولدت همش واست کادو
میخرید اما از ترس اینکه بفهمی چقدر عاشقته بهت نمیداد وتوی کمدش قایم میکرد همیشه میگفت روز
تولدش که باهم بودیم همه اشو بهش میدم.
اون از  7ساله گیت تا حاال برات کادو خرید واینکه از  46سالش که بوده روز ولنتاین یک شمع فوت
میکرده به یاد اینکه شاید به هم برسید همیشه فیلمای مورد عالقه ات رو میدیده..
چند دست لباس واست خریده وتمام چیزایی که اتیشم میزد وکاش االن خودش بود دیگه نتونستم تحمل
کنم ساعت دوازده ظهر بود رفتم سمته خونه به اریو گفته بود بعد رفتنم کلید خونه امو بدید دیالن
.چونکه اون جایی رو نداره بره.
همونجور که اشک میریختم کلید رو توی قفل گذاشتم رفتم داخل چقدر هوای خونه باهام غریب بود مثله
اینکه با نبود ارسن روح این خونه هم مرده رفتم سمته اتاقش.
هنوز بوی عطرش توی فضا پیچیده بود روی میز گذاشته بود عطر یادگاریم رو رفتم وروی ت-خ-تش
خوابیدم پتوش رو به خودم پیچیدم .حاال میفهمم نبودن کسی که بهش عادت کردی وخیلی دوسش داری
وهیچ وقت فکر نمیکردی یه روز بره چقدر زجر اورده.
حاال میفهمیدم واقعا تنها شدم هق هقم توی بالش خفه شد اونقدر گریه کردم که خوابم برد وقتی بیدار
شدم هوا تاریک بود کمی ترسیدم فکر کردم هنوز ارسن هست.
دادزدم:ارسن.
ولی نبود واین تازه یادم افتاد.
بدجور شکستم سیل اشک به سمتم هجوم اورد از پنجره اتاقش به منظره برفی نگاه کردم وفقط اشک
ریختم.
----------اریو:
یک هفته بعد.
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شیرین بیارش خونه خودمون اینجور از دست میره.نمیاد اریو دارم دیونه میشم .مثه دیونه ها به یه نقطه خیره شده حرف نمیزنه.به ارسن هم میگم .میگه دیگه بهش حسی ندارم به من چه ..من تازه دارم فراموشش میکنم اینقدر درموردش حرف نزن
از خونه اون دختره رفت؟؟؟کدوم؟؟؟؟همون اتوسا جونش که میگفتی؟؟؟؟نکبت این دختر رو ول کرده به امان خدا ورفته اونور که چی؟؟؟شیرینم عزیزم حرص نخور چکار میتونم بکنم؟؟؟همش تقصیره توئه اگه کمکش نمیکردی نمیرفت.میرفت ..ولی به بدترین شکل .میرفت ووواسه همیشه مامور دولت امریکا میشد هیچ وقت هم راهبرگشتی نداشت .ولی االن یک سال دیگه میتونه برگرده عزیز دلم.
تا اون موقع این دختر دیونه شده.نه بابا .میاریمش اینجا بهش میرسیم سر حال میاد تا من یک ماه دیگه بلیط گرفتم میرم پیشش راضیشمیکنم.
باشه ولی ببین با عمو سورنا هم چکار کرده بیچاره عمو همش غصه میخوره میگی یکی از پسرام که اصالمعلوم نیست کجاست واون یکی هم که تنهام گذاشته ورفته
میگی چیکار کنم شیرینم .برم بگم پسرشم تا کمی اروم شه.اینجوری که عالیه ..خخخخ .ولی نیستی مهندس کوچولو .خخخخخخخخخلوس ..خخخخ میریم یه تست دی ان ای الکی میزنیم میگیم بابا من همون اریو تم سورنا بیا کنارتمهستم انقدر غصه نخور.
-چرت نگو اریو عمو که احمق نیست بعدشم من نگرانشم مریضی قلبی داره..
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بخدا هیچ کاری ازمون ساخته نیست..-میدونم ومنم واسه همین دارم اذیت میشم

پاشو بریم حاال دیال رو دریابیم تا یه کاری دستمون نداده تا بقیه.بریم.لباس هاش رو پوشید راه افتادیم سمته خونه ارسن واقعا هم این خونه بدونه اون چه غمی داشت وقتی
رفتیم داخل .دیال نبود نگران شدیم دیدیم رفته کنار بالکن با شیرین پریدیم داخل بالکن لبخند مزحکی
روی لبش بود واقعا حق با شیرینه حالش خوب نیست چقدر رنگش پریده یک عروسک توی دستش بود
ودست میشکید روی سرش
ببین شیرین کادوی ارسنمه.فکر کنم ضربه که به مغزش خورده تازه داره اثر میکنه شنیده بودم اگه اذیت بشن ادمای اینجوری
حالشون بدتر میشه ولی باورم نمیشد ولبخند خیلی مسخره ایی کرد موهای عروسک رو کوتاه کرده بود.
ببین تنبیه ش کردم.وقتی اوردش باال چشمای عروسک رو هم در اورده بود شیرین شروع کرد به گریه کردن
چی سرت اومده ابجی.دادزد:من خوبم واروم گفت:ببین دخترم خواست مثه من ه.....ه باشه چشماشو در اوردم .نمیذارم مثه من
باشه.
اروم گفتم:دیال جان بریم؟؟؟
مثه دیونه های معلولی ومظلوم خیلی اروم گفت:کجا؟؟؟
بریم خونه ی ما.ارسنم هست؟؟؟-میاد.
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قول میدی؟؟؟قول .بریم؟؟؟شیرین هق هق میزد اروم گفت:
اریو حالش خیلی داغونه.-میدونم.

اعصابم داغون شده بود کاش نمیذاشتم اینقدر همه چیز دیر بشه حتی طرز راه رفتنش هم وای اون دیالن
سر زبون ها دیگه نیست ارسن ببین چیکار کردی واقعا داغون شدم اونجور دیدمش.
بخاطر ضربه مغزی شدنش زیاد توی کما نبود از طرفی این موضوع خوب واز طرفی خیلی شک بر انگیز
بود ممکن بود بعدا این شک بهش وارد بشه یا اصال نشه واین بستگی به اطرافیانش داشت وطرز برخورد
اونها باهاش وقتی از اتاق اومد بیرون مثله یه روح شده بود روح که نه مثله یه ادم که واسه عزا داری تیپ
میزنه سرتا پا مشکی..
شیرین:دیال.
چیه اجی شیرین.بمیرم براتزد زیر خنده وای خدای من سوار ماشین کردمش وراه افتادیم قفل کودک رو زدم ممکن بود در ماشینم
رو باز کنه وبپره بیرون.
دیال:ارسن منو دوست نداره دیگه .میخواد ازدواج کنه ببین بچه امون رو هم نمیخواد.
وبه عروسک توی دستش اشاره زد شیرین یکدفعه مثله بمب منفجر شد وهق هق میزد دستم رو روی
دستاش گذاشتم
سیس خانومم اروم باش-خیلی دوسش داری اریو نه؟؟؟

897

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-خیلی شیرین عشقمه.

چه حرفای قشنگی بش میزنی کاش منم عشقه ارسن بودم.وباز خندید بغض من هم ترکید اشک هام بیصدا میریخت زدم کنار وسرم رو روی فرمون گذاشتم روی
شیرین دستش رو روی بازوم گذاشت سرم رو باال کردم چشمام اشکی بود به خوبی نمیتونستم ببینمش
پلک که زدم اشک هام ریخت.
چیشد داداش اریو؟؟؟بریم دیگه ارسنم میاد من دلم واسش خیلی تنگه.میریم.اریو تموم کادو هاشو دیدم ببین چشما بچه امون رو در اوردم اون فکر کرد من ب-د-ک-ا-ره ام رفتولی بخدا من نمیخواسم اردشیر بهم دست بزنه .فقط دیر فهمیدم دوسش دارم .دیر
وباز قه خنده تلخی زد شیرین در ماشین رو باز کرد ورفت بیرون من هم نمیتونستم تحمل کنم.
دیال جان بمون داخل بیرونم نیا باشه من برم شیرین رو بیارم.باشه .چی شدش؟؟چیزه خاصی نیست.رفتم بیرون دستم رو رو زانو هام گذاشتمو مثه رکوع رفتم پایین مخم در حال منفجر شدن بود معده ام
هم همزمان تیر کشید وقتی عصبی میشدم معده درد سراغم میومد صاف شدم ورفتم پیشه شیرین دستش
رو که گرفتم دستش رو کشید وداد زد:
همین حاال زنگش بزنهق هق امونش رو برید.
جای اینکه خوش گذرونی کنه ببینه چی سره دیال اومد .مثه ترسو ها خودش رو قایم کرد ..ندید ندید.ونشست روی زمین.
-خانومم پاشو
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این دختر کیو داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ما در حقش خیلی بدی کردیم ترکش کردیم..گذاشتیم توی اون خونه لعنتی بمونه بمونه
باشه بهش زنگ میزنم..همین حاال اریو .همین حاال.باشه شماره اش رو گرفتم.------------ارسن:
منهتن.
خب اتوسا اینقدر ورجه ورجه کردی توی کنسرت که خسته شدی.خنده ایی بلند کرد وگفت:
خیلیی خوش گذشت.به من هم.در حال خندیدن بودم به شکلک در اوردن های اتوسا امشب رو از پدرش اجازه گرفتیم که با هم بریم
بیرون البته ملیکا هم اومد واالن اومده بودند خونه ی اریو یکدفعه موبایلم زنگ خورد اریو بود کمی دلم
شور میزد وصل کردم:
جانم داداش.سالم.چقدر صداش گرفته بود.
سالم چیزی شده؟؟؟-داداش هرجور شده باید بیایی پیشه دیال.
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-چیزیش شده؟؟؟

نگرانش شدم؟؟؟یا بی قرار؟؟؟کدوم حس بود نمیدونم.
داداش خوب نیست.گفتم چیشده اریو؟؟؟مثه دیونه ها شده.خخخخ اینکه عادیهدادزد:بسه ارسن .بسه ..نابود شده..
لبخندم به طور کلی محو شد.
چی؟؟؟چی شده؟؟؟داداشم حالش خوب نیستمیگی چیکار کنم؟؟مگه غیره اینه که یک سال نمیتونم از امریکا خارج بشم؟؟؟یعنیخودت یه کارش کن .بایوقطع کردم نمیدونستم کارم درسته یا نه اتوسا مبهوت بهم چشم دوخت.
ملیکا:چیشده؟؟؟
دیال .یعنی دیالن یکم بهم ریخته اس گفت میشه بیایی گفتم نهخودش گفت؟؟؟نه اریو.اهایکدفعه باز موبایلم زنگ خورد اریو بود.
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عه حوصله ندارماتوسا:جواب بده ببین چه خبره خب..
وصل کردم

اریو بود:فکرش رو نمیکردم تا این حد بی شرف باشی ..دختره حالش خوب نیست ..واست متاسفم ارسن.
اریو خب بگو چشه؟؟؟این چیزی که هست رو فقط باید با دل وچشم دید مثه اینکه واقعا چشمت کور شده اونور اب عشقهبچگیت پاک فراموشت شد؟؟؟؟
دلم لرزید نمیدونم واسه چی بود؟؟؟فرار از دیال؟؟؟
یا به زور خورد دلم دادن نخواستنش رو؟؟؟
مگه میشه دیال رو نخواست؟؟؟؟
مگه میشه چشم ازش بست.
گفتم:اریو چیکار کنم؟؟؟؟؟
با هق هق گفت:چشمای عروسکش رو در اورده ارسن نمیخوایی بدونی نه؟؟؟میگه بچه ام خواست مثه
خودم ه.ر.....ه شه کورش کردم میگه ارسن نخواستم چون ه......ز.ه شدم ولی بخدا من نمیخواستم به زور
بهم دست زد .دیر فهمیدم دوسش دارم .حاال فهمیدی چیشده؟؟؟
دستم رو کشیدم روی گونه ام خیسه خیس بود دیالن باز که هوای دلمو بارونی کردی..
اریو.یکدفعه گوشی رفت دست یک نفر دیگه صدای داد شیرین اومد که همراه با زجه بود
بازم میخوایی قطع کنی؟؟؟؟ها؟؟؟؟خیلی بی حیا شدی ارسن پیشه اون دختری که نشستی عشقت روکشتی ..نمیفهمی ولی اونموقع که فهمیدی خیلی دیره خیلی ..دیال دیگه نیست ارسن نیست ..به نظر من
عشقی که عشقشو سر یه هفته بفروشه نباشه بهتره .واست متاسفم
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-شیرین .بخدا نمیتونم بیام اریو گفته؟؟؟

اینو خوب میدونم که اگه میتونستی هم نمی اومدی ببین دیال چقد باحیا بود که اردشیر با زور بهش دستزد ولی تو اونقدر بی حیایی که حداقل بهشون نمیگی نخندن .یا صدات نکنن .شاید اونی که اونور خط
ایستاده بود میون مرگ وزندگی جونش رو میداد.
نمیدونست چی داره میگه ولی حسابی اعصابش داغون بود یعنی اینقدر حاله دیالن بده؟؟؟موبایل قطع شد
مبهوت به یک نقطه خیره شده بودم.
اتوسا:چیشد ارسنی؟؟؟
یاد دیال افتادم:هووووییی ارسنی
اشکم چکید باالخره این چشمه راهش رو پیدا کرد دلم لرزید ملیکا نشست پیشم ودستم رو تو دستاش
گرفت:
چیشده داداش ارسن؟؟؟دیال داره نابود میشه.چی چرا اخه؟؟؟اون.دیگه نتونستم ادامه بدم ورفتم سمته اتاقم کمی که اتاق رو بهم ریختم اروم شدم.
نمیگذره بدونه تو روزای هفته
بی تو روزارفته نبودنت سخته.
حاال چیکار کنم یک ساعتی از تماس اخر اریو گذشته شماره اش رو گرفتم حسابی بی قرار دیدن دیال شده
بودم.
چیه ارسن؟؟؟-اریو میخوام برگردم نمیکشم..
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بهت گفتم نرو .خودت رفتی باید یک سال رو صبر کنی.ترو قران.نمیشه ارسن توی دردسر میافتی.دردسرش چیه؟؟؟پلیس نمیگذاره از مرز رد بشیمیشه موبایلو بدی به دیال؟؟چرا؟؟دلم واسه صداش تنگهنمیشهاخه چرا؟؟؟بهتره نه ببینیش نه باهاش حرف بزنیچرا؟؟؟محض ارا .کار دارم.اریوچیه؟؟؟معذرت واسه رفتار تندم .ترو خدا موبایلو بهش بدهارسن جان تو شرایط خوبی نیست بخدا .اگه موبایل رو بهش بدم نمیدونم سر خودت چی میاد.لطفاپس خودت رو حفظ کن.چند ثانیه گذشت صداش از دور اومد
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دیال .ارسن میخواد باهات صحبت کنه.کمی گذشت صداش پیچید توی گوشم
ارسن.بغضی مانع شده بود توی گلوم.

ارسن تویی؟؟؟دلم بخدا واست تنگ شده .بیا قول میدم دیگه ارایش نکنم اصال هرچی تو بخواییباشه؟؟؟؟هرچی تو بگی .قول میدم دیگه موهای دریا رو کوتاه نکنم چشمشم خوب میشه قول فقط بگو
میایی ..ارسن بخدا خودش بهم دست زد .بهش گفتم نکن..زد .سیلی زد.
اشک هام میریختند روی صورتم گوشی رو جدا کردم از خودم ونفسی بلند کشیدم اشکم رو پاک کردم
وصدامو صاف کردمو وگفتم:
دیال.ارسن ..بخدا قول میدم همون که تو بخوایی بشم میایی؟؟؟میام قول.ارسن دیر نشه یهو دیر بشه من نیستم.چی میگی؟؟؟تو باید همیشه باشی قول میدم بیام قولدوست دارم.وقتی این کلمه رو گفت نزدیک بود قلبم بایسته کمی بعد صدای اریو توی گوشم پیچید.
ارسنبله؟؟؟خورده نگیر حالش خوب نیست-واسه اومدن به ایران چکار باید کنم؟؟؟
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قاچاقی میشه دیونه یا باید با هواپیما شخصی سفر کنی.هواپیما شخصی؟؟؟؟ارهنداری؟؟؟بابا بزرگم داره من ندارممیشه..ارسن حرفشم نزن میخوایی جونمون رو تو خطر بندازی؟؟؟جونمون؟؟؟چرا؟؟؟بعدا میگم.پس چه غلطی کنم؟؟؟؟میخواستی نری هرکی خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه..ترو خدا.یه نفر هست.کی؟؟؟بابات.عمرا.پس باید با قاچاق بیایی که گیر میافتی کم راه که نیست.من به سورنا زنگ نمیزنم.میخوایی من زنگ بزنم؟؟؟تو پسرشی یا من؟؟؟-اریو ترو خدا
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ارسن تو ترو خدا لطفا دیگه سره عقل بیا با لجبازی گوه زدی تو زندگیت.حاال میگی چکار کنم؟؟؟مثه یه بچه ادم زنگ میزنی به بابات .میاد وبا هواپیما شخصیش شیک ومجلسی برت میگردونه ایران توهم هیچ وقت دیگه از این غلطا نمیکنی..
شماره اش رو ندارممن واست میفرستم توی واتس اپ .بگیرممنونم.بای.کمی گذشت شماره واسم اومد دو دل بودم یعنی زنگ بزنم؟؟؟؟دو تقه به در خورد اتوسا بود
چیزی شده ارسن؟؟؟بیا داخلچقدر بهم ریختی پسر.میخوام برگردم.جدا؟؟؟چه بد.دلتنگشم نتونستم فراموشش کنم مخصوص حاال که بهم خیلی نیاز داره.میدونستی عاشقت شدم؟؟اونم خیلی زیاد.من نمیتونم ادمه خوبی باشم.ارسن نمیگم نرو ولی اینو بدون عاشقت میمونم .ویه خواهشی ازت دارم .خواهش میکنم قبول کن.چی؟؟؟-دلم میخواد اولین رابطه امو باتو داشته باشم.
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چییییییی؟؟؟؟با چشمای گرد شده نگاهش کردم.

ببین این چیزا واسه خانواده ما منع نیست .لطفا تو اولین عشقم بودی.دستم رو زیر چونه اش گذاشتم وگفتم:
اتوسا منو ببینسرش رو اورد باال توی چشمای خوشرنگش نگاه کردم.
تو واسه این کارا خیلی بچه ایی .نگذاریه ارسن دیگه تو این دنیا نا امید بشه .شاید یکی باشه پس اینماجرا بدجور عاشقت باشه .بعد باز غصه ی منو دیالن تکرار میشه .تو
نگذاشت حرفمو تموم و ...کمی همراهیش کردم وبعد پسش زدم.
اتوسا تو چکار کردی؟؟؟؟نمیتونم فراموشت کنم ارسن نمیتونم..ببین باید بتونی رابطه ایی که از سره عشق نباشه چیزی تهش نمیمونه .اخرش به طالق میرسه .من وقتیدلم پیشه یکی دیگه اس چجور بتونم باهات باشم واول به خودم وبعد به اون خ...-ی...ا..نت کنم؟؟؟
تو که گفتی دیگه دوسش نداری.هیچ وقت حرف یه عاشق رو قبول نکن هیچ وقت ..االن میگه از عشقش بیزاره ولی وقتی دوروز نبینتشواسه دیدنش پر پر میزنه.
پس ببین من چه حالی دارم بگذار باهم باشیمبعد از اینکه باهات بودم دلکندنت از من سخت تر میشه من بهت قول میدم یه روز یک نفر عشقشو بهتثابت میکنه فقط منتظر اون عشقه رویاییت باش بهش خ-ی-ا.....-نت نکن.
ولی.-ولی نداره خانوم کوچولو تو همیشه دوست من میمونی.
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دوطرف صورتم رو گرفت وگفت:
پس بذار واسه بار اخر بب......ت.-اتوسـ.

نگذاشت حرفم تموم بشه و...پنج دقیقه ایی که گذشت کنار رفت واسه اینکه دلش نشکنه چیزی نگفتم
اون رفت وقبل از بستن در نگاه اخرش رو بهم دوخت لبخندی زد ودر رو بست تلفنم رو گرفتم دستم
شماره سورنا یا همون بابام رو گرفتم .بعد از دو بوق جواب داد
بله؟؟؟سالم بابا.سالم تو؟؟؟ارسنماها .پسرم چیزی شده؟؟؟کمکم میکنی؟؟؟در چه مورد؟؟؟میخوام برگردم ایران.چجور؟؟؟از من چه کاری ساخته اس؟؟؟ ..الحق که مثه مادر خدا بیامرزت لجبازی .خخخخمیخوام اگه مزاحم نیستم با هواپیمای شخصیتون برگردم .اخه اریو میگفت که باید تا یکسال صبر کنمونمیتونم بیام ااونور
باشه من خودم داشتم اماده میشدم بیام پیشت.چی؟؟؟اره داشتم میومد هم ببینمت وهم قانعت کنم برگردی به نظرم دیال به حد کافی تنبیه شده جدیدا ازشخبر ندارم ولی  6روز پیش حالش هیچ خوب نبود.
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باشه منتظرتونم کی میرسید؟؟؟-12ساعت دیگه تازه داریم سوخت گیری میکنیم..
باشهخیلی خوشحال شدم.من همخدافظ.-خدافظ

تلفن رو قطع کردم به خدمتکار اریو گفتم اتاق رو مرتب کنه وخودم هم چمدونم رو اماده کردم گذاشتم
گوشه اتاق وخوابیدم صبح ساعت  2بود رفتم دیدن فریبرز واتوسا ومادرش وملیکا ازشون خدافظی کردم
اتوسا یک کلمه حرف هم نزد وراه افتادم سمته خونه ساعت  42بود دو ساعت دیگه بابا میرسید فکر کردم
بهش چطور شد که قبولش کردم بخاطر دیال یا دل خودم؟؟؟قطعا بخاطر دله خودم چون نگاه اخرش
هرشب قبل خواب یادم میو مد.
--------اریو:
وقتی دیال رو بردیم خونه بعد از اینکه ارسن زنگ زد وتلفن رو قطع کردم دیدم که بابا بزرگ هم اومده
وقتی دیدمش حسابی جا خوردم.
بابا بزرگ:سالم اریو جان .کم پیدایی
شیرین همراه دیال برو باال.وقتی رفتند باال بابا بزرگ دستم رو کشید وبه اتاقی برد
چیشده اینقدر برات اینا مهم شدن؟؟؟یادت رفته بابا وداداشش کیا بودن؟؟؟-بابا بزرگ من من دیگه نمیتونم
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چیو نمیتونی .بذار ببینم کالغا خبر اوردن که به این پسره ارسن کلید عمارت رو دادیعه بسه بابا بزرگ خسته شدم از بس هرچی گفتی گفتم چشم یه بارم تو کوتاه بیا .ارسن مثه داداشمهدوسش دارم کنارشم اگه ناراحتی منو از ارثت محروم کن یا اصال هر کار میخوایی بکنی بکن ولی من
پشتشو ول نمیکنم
چه بلبل زبون شدی نمیدونی هرچی داری از من داری؟؟؟بابا بزرگ لطفا بیا این بحثو تموم کنیم.خیلی خب بعدا باید یه روز مفصل همه چیو واسم توضیح بدی اونقدرام بد نشده خب بگو ببینم محمولهاخر چیشد؟؟؟
رسید بابا بزرگ فکر نمیکنی دیگه این کارا رو تموم کنیم؟؟؟چرا این حرفو میزنی؟؟؟اخه ببین پول یه چیزیه که حرص واز وطمع داره هرچی بدست بیاری باز بیشتر میخوایی ما به اندازه اییکه هفت نسلمون تامین بشه داریم بیا وبیمارستان هامون رو بچرخونیم .همین کافیه.
چشماش رو شبیه گرگ درنده کرد وگفت:
نیست اریو نیست تو نمیفهمی من چرا تا حاال جنگیدم .مخصوصا حاال که سر وکله اون سورنای بی شرفپیدا شد
یه تای ابروم پرید باال.
سورنا چکارتون کرده؟؟؟هر کار پستی که فکرشو کنی .اون مردک رو باید بکشی.چی؟؟؟بابا بزرگ من این کارو نمیکنم.دادزد:غلط میکنی.
-اون بابای ارسنه از همه مهمتر یه ادم خوبه.
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-از کی تاحاال طرفدار ادمای خوب شدی؟؟

بابا بزرگ من دارم بچه دارم میشم .به نظرت بهتر نیست شما هم به خود بیایین دارید نتیجه دار میشیدتوی چشمام نگاه کرد:
اگه میخوایی کاریت نداشته باشم وبگذارم تا اخر عمر راحت باشی باید اون و بکشی.نمیشه بابا بزرگ من تاحاال ادمای بزرگ وزیادی رو کشتم ولی این یکی نمیشه.دادزد:باید بشه .باید .یک ماه فرصت داری بهش فکر کنی.
بابا بزرگ.یک ماه .باید تصمیمت رو بگیری که از کدوم طرف میری .طرف ارسن وباباش یا طرف من .بابابزرگتکسی که به اینجا رسوندت.
ورفت به رفتنش نگاه کردم مگه یه ادم چقدر میتونه بد باشه؟؟؟
چرا این مرد میخواد روزگارم رو سیاه کنه؟؟با مرگ سورنا به اضافه عذاب وجدان خودم نه ارسن ونه
شیرین دیگه حتی نگاهمم نمیکنن نمیتونم واون اجبار لعنتیه بابا بزرگ مدام توی سرم مثله پتک زده
میشد اعصابم حسابی داغون شده بود رفتم کنار پنجره وبه منظره برفی چشم دوختم دلم میخواست همه
جا رو نابود کنم لعنت بهت اسفندیار راهبی .منو توی چه منجالبی قرار دادی .دست شیرین روی بازوم
نشست
عشقم .خوبی؟؟؟؟بابا امیر چیزی گفت؟؟؟میشه تنهام بذاری؟؟؟نمیایی دیال رو معاینه کنی؟؟؟عه یادم رفته بود االن میام.رفتم از پله ها باال فشارش رو گرفتم باال بود.
-خب دیال جان چطوری؟؟؟
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ارسن میاد؟؟؟میاد مگه نگفت؟؟؟چرا گفت.با پدرش سورنا میاد.-جدا؟؟؟

کمی حالش بهتر شده بود این حمله های عصبی گاهی بود رفتم سمته دارو خونه ویک سری دارو گرفتم
واومدم .بهش دادم دارو ها رو کمی بهتر شده بود ساعت حدود . 41دو ظهر بود که تلفنم زنگ خورد سورنا
بود
بله سورنا خان؟؟؟سالم اریو .شنیدم که دیال چیشده.ببخشید سالم .بله یکم دارو واسش تجویز کردم بهتر شده کمی.خب راستش ما نمیتونیم بیاییم.چرا؟؟هواپیما یکی از فن هاش سوخته وتعمیرش حدود شش ماهی وقت میبره.چی؟؟؟ارسن کجاست؟؟؟کمی بهم ریخته اس.اهان االن به دیال چی بگم اخه؟؟؟نمیدونم .تا بیاییم خوب میشه؟؟هیچ معلوم نیست..-خطری که تهدیدش نمیکنه؟؟؟
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فشارش خیلی رفته باال.اهان هر کار میتونی انجام بده واسش.چشم حتما.------------ارسن:

وقتی فهمیدم تا شش ماه پروازمون به تاخیر افتاد حسابی شکه شدم کمی اتاقمو بهم ریختم هیچ غلطی
نمیتونم بکنم هیچ غلطی شاید واقعا این عشق ممنوعه باشه در اتاق زده شد بابام اومد داخل
ارسنبفرمایید داخل.چقدر بهم زدی همه جا رو.باباجانم ؟یه کاری کن برگردیمهیچ کاری ازم ساخته نیست .باید موتور تعمیر بشه واال زنده نمیرسیم.بابا .حالش خوب نیست بهم نیاز داره.اریو گفت کمکش میکنه.میدونم بهش اعتماد دارم ولی شش ماه حرف کمی نیستاومد وکنارم روی ت-خ-ت نشست دستش رو گذاشت روی شونه ام
شاید این زمان واسه دوریتون الزم باشه .به خودت بیا.-اخه
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شاید هم واقعا نباید عاشقش میشدی.-شاید ..چکار کنم؟؟؟

به خودت سخت نگیر .شاید تا اون موقع هزار جور اتفاق بیا فته.ممنونم که اومدیخواهش میخوایی جریان رو بدونی؟؟؟االن امادگیش رو ندارم.باشه هر وقت خواستی بهت میگم.مهم اینه که االن هستی .مهم اینه که کنارم دارمت.میدونستی تو بیشتر شبیه منی واریو شبیه مادرتاین اریو کیه؟؟؟داداش دوقلوته .عمو حسامت میگفت وقتی پنج سالتون میشه از هم جدا میشید من شما ها رو به رامینوحسام سپردم .گویا شما وعمو رامینتون خونه بودید عمارت من تنها .عایشه همراه من اومده بود خدمتکار
ها هم رفته بودند مرخصی تا اینکه اسفندیار میاد واتیش وسوزی راه میندازه و اریو رو میدزده..
اسفندیار؟؟؟راهبی.چـــــــــی؟؟؟اونکه بابا بزرگ اریوئه ..یعنی .نه نمیشههممون این احتمال رو میدیم .ولی فعال نمیشه حرفی زد دیدی که با عمو حسام چکار کرده اون حیون.تمام سرمایه اش رو از چنگش در اورده.
یعنی اریو؟؟؟؟اریو داداشمه؟؟توی خودم هزار جور فکر کردم دیگه عقلم کار نمیداد مگه میشه اخه؟؟؟حرفاش یادم اومد
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سورنا که بابای من نیست ارسن بابای توئه.من:اگه جا من باشی چیکار میکنی.
یکدفعه ایستادم وگفتم:
چطــــــــــــــــــــور اخه؟؟؟سورنا ایستاد وگفت:
بشین ارسن .کمی فکر کن-دارم عقلمو از دست میدم ..عقلمو از دست دادم..

اریو واقعا حس کردم شک بهم وارد شده یکدفعه یک عکس از جیبش در اورد تقریبا قدیمی بود
ببیننگاهش کردم
این مامانته..ایسانبه راستی چقدر شبیه اریو بود یا اریو شبیه اون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ما هم توی ب-....غ-...ل هاشون بودیم.
این عکسه شب تولدتونه.اشک هاش چکید
اون تولد اخری که بود.بعد از اون رفت.
بابا.چقدر بابام سختی کشیده.
ارسن باورت میشه مادرت رو بابا بزرگت کشته؟؟؟؟؟؟-چــــــــی؟؟؟
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اشک هام شروع به ریختن کرد
من .اریو االن پیشه اون حیوونه..اگه بهش بگیم اوضاع خیلی خراب میشه.اون حقشه بدونه.ببین اگه مثه تو بهم بریزه داغون بشه بره پیشه بابا بزرگت وحقیقت رو بگه چی؟؟؟فکر کردی چیمیشه؟؟؟؟؟بی شک بابا بزرگت اون رو مثه عمو روهام راحیل ومامانت میکشه..
عمو..واقعا شکه شده بودم اینهمه پست بودن توی بابا بزرگ من؟؟؟واقعا از خودم متنفر شدم یک لحظه که اون
بابا بزرگمه..
بابا من انتقام همه رو میگیرم مطمئن باشولی اون.بابا لطفا وقتی برگشتم ایران بعد از ازدواج با دیال اولین کارم اینه که تا ته این قضیه رو حل کنم یکلحظه ارامش به من نمیرسه تا وقتی که اون حیوون رو با دستای خودم چال کنمو بکشمش..
وزدم از اتاق بیرون حالم خیلی خراب بود رفتم به نزدیکترین باری که توی اون منطقه بود دو بار با اتوسا
اومده بودم اینجا .نشستم نزدیک دو تا دختر که به دلیل اینکه سرشون اونطرف بود چهره اشون رو ندیدم
.
منو نمیخواد درسا .رفت االن شاید ایران باشه.اتوسا به خودت بیا.نمیشه .من باور کن خیلی دوسش داشتم فکر میکنی ه---و...سه ولی نیست بین این همه ادم فقط رفتاراون غرورش به دلم نشسته بود.
-قیافه اش چجور بود؟؟؟
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نمیدونم به نظر من خوشگلترین ادمی بود که دیدمسرت رو برگردون اون مرد خیلی بهم خیره شد.اینقدر این حرف ها رو از مستی واضح میزدن که به خوبی شنیده میشد اتوسا سرش رو برگردوند با
چشمای گرد نگاهم میکرد چقدر اینجوری زیباست بیخیال دیال خوشگلتره که..
ارسن؟؟؟؟خودمم.یکدفعه مثل جت ایستاد واومد سمتم وتوی یک حرکت دودستاشو دو طرف صورتم گذاشت و...
کمی که گذشت ازش جدا شدم
برگشتی عشقم؟؟؟اتوسا ترو خدا.تو ترو خدانگاهش کردم به خاطر گریه کردن تمام خط چشم وریملش توی صورتش پخش شده بود حسابی مست
بود.
اینقدر مستی..ارسن.تلو تلو میخورد مسئول بار به انگلیسی گفت:چیزی میل داری اقا؟؟؟یک لیوان ویسکی خاویارو..االن.اتوسا:منم میخوام
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تو مستی اتوسا بسه دیگه.-باتو مست کردنم صفای خودش رو داره ارسنی

اتوسا با یک پک مست ودیونه میشد چه برسه به چند پک مسئول اورد حدود شش لیوان خوردم حسابی
مست بودم درسا که کمتر از همه خورده بود گفت:
من برم.اتوسا:بای.
درسا رفت
عزیزم بیا بریمکجا؟؟؟هیچ چیز حالیم نبود حسابی مسته مست بودم.
بیا بریمدستم رو کشید وبرد سمته هتل پنج ستاره ایی که روبروی بار بود.
اقا یک اتاق .دوت-خ-ته.گذرنامه یا پاسپورتپاسپورتش رو نشون داد کاش هیچ وقت این حماقت رو نمیکردم همراهش رفتم با اسانسور باال وقتی در
اتاق رو بست کم کم همراهیش کردمو...خواستم باهاش باشم که موبایل زنگ خورد رهاش کردم .بابا بود
وصل کردم:الـــــــو.
ارسن کجا رفتی؟؟؟نمیدونم بار .حاالم هتل-هتل؟؟؟هتل میخوایی چه غلطی کنی؟؟؟
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نمیدونم یه دختره پیشمه.خفه شو کجایی؟؟؟؟-بابا بهت نمیاد فوش بدی.

ارسن تو مستی به خودت بیا کاری نکن که یک عمر عذاب وجدان بگیریچی میگی بابا؟؟این دختره میگه منو میخواد.خفه شو هرکسی این حرفو زد باید ب-غ-ل-ش کنی .ارسن بفهمم بهش دست زدی با اولین پرواز برمیگردم
میگی بگذارم همونجوری رو ت-خ-ت بمونه خخخخخخخخخخارسن میام خفه ات میکنم .بگو کجایی؟؟؟بار اصلی منهتن روبروش یه هتل هس .همون بومب بیا طبقه 332خخخخخخارسن جون من بهش دست نزن.باشه بابا نمیزنم خخخخخخختلفن رو قطع کردم اتوسا که چشماش باز وبسته بود با مستی گفت:
چیشد؟؟؟من .باید .برم دیگه نزدیکم نیا ..منو ت.....ک نکن.بلوزم رو پوشیدم وپالتوم رو روش دو تا از دکمه های بلوزم رو بیشتر نبستم اون هم پایین باال چشمام زیاد
درست نمیدید .زدم بیرون از اتاق هتل حالت تهوع داشتم سالنه سالنه رفتم سمته اسانسور زدم همکف
ورفتم پایین اها.
ایناهاش دادزدم:سورنا سرداری.
اومد وبی برو برگرد مشتی حواله صورتم کرد.
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-بی شرف ادم تو مستیشم یادی از عشقش میکنه.

ودستم رو کشید ونشوندم توی ماشینش عصبی رانندگی میکرد
دادزد:کاری با دختره کردی؟؟؟
نوچ خخخخخخنخند ارسن واال همینجا اتیشت میزنم.نه به جونه تو .خوش موقع زنگ زدی بی شرف کارشو بلده ها..تو که جنبه نداری دیگه بار نمیری میفهمی؟؟؟؟بی جنبه نیسم جون تو .اون هی منو میـ...ـد .چیکارش کنم فک کردم دیالس.خفه شو .تا خرخره کوفت کرده .منم بودم توهم میزدم.بابا بزن کنار حالم بده .بزن کنار.سریع زد کنار خداروشکر از شهر به سمت محیط ویالیی میرفتیم گوشه یکی از ویالها تا تونستم باال اوردم
کمی گذشت یک بطری اب اورد داد دستم کمیش رو به صورتم زدم وکمیش رو خوردم.
شکم خالی االغ مست میکنه کودن .جنبه نداری بشین باخودم کوفت کن..با اینکه خیلی دوسم داشت وهوامو داشت داد هم سرم میکشید سورنا بود دیگه جذبه خودش رو داشت
رسیدیم به خونه دستم رو کشید وبرد سمته ح-م-ا-م شیر اب یخ رو باز کرد وخودش رفت بیرون.
کمی زیره اب یخ باش تا مستیت بپره.وواقعا هم همین شد مستیم خیلی کم شد سرم به شدت تیر میکشید رفتم بیرون
بیا بریم سالن.رفتیم داخل سالن حوله تنم بود نشستیم روی یکی از کاناپه ها.
-فکر کنم اریو با جنبه تر باشه.
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بابا بسه سرم درد میکنه.بابا داد زد:رزا یه قهوه تلخ بیار.
قهوه رو اورد
کوفت کن تا کمی خوب شی.کمیش رو خوردم سر دردم کم شد
-حاال راستشو بگو ببینم اون دختر کی بود؟؟؟

نمیدونم اتوسا .اره خودشه .دختر فریبرز همین کارخونه داره اها یادم اومد زنه عمو همایون زنشه.چـــــــــــــی؟؟؟پس بگو رسما بی ابروم کردی..نه به جان تو .فقط ب-و-س بود نگذاشتی که .زنگیدی منم نتونستم.بری به درک .دیوث اخه یه موی گندیده دیال می ارزه به اینجور دخترا.هههه یه مو گندیدش؟؟؟اونم دیدیم پرید ب-غ-له اردشیر.بسه اگه یکم جرات داشتی اینجور نمیشد.باشه بابا تو راست میگی .من برم دیگه.مستقیم میری اتاقتنه پس میرم باز بار مست میکنمفردا باید بری ماشین اریو رو بیاری.باشه گیر نده حاال خوابم میاد.--------------اریو:
ده روز بعد..
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این امکان نداره شیرینچیشده؟؟؟این بچه که تو شکمه دیالس.خب؟؟؟از ارسنه.-چرت نگو.

نه به جان تو .ایناهاش این ازمایش رو ببین .تاریخ اینجا نشون میده دیال تازه دوماهشه.چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟وای چیشد ارسن بفهمه روانی میشه چکار کنیم؟؟؟بهتره بریم اونور.اون موقع تو نمیتونی یک سال برگردی میخوایی منو دق بدی؟؟؟منم دور از تو نمیتونم.ببین دیال که بهتر شده .این بچه ام که از ارسنه پس چرا اینقدر اذیتشون کنیم بفرستیم دیال رو اونورنمیشه دیال هنوز خوبه خوب نشده بعدشم مگه میشه؟؟؟بیخیال .من واسش اسکن شده این برگه رومیفرستم.
رسما قاطی میکنه ارسن بازشاید.به هر حال بدونه بهتره.------ارسن:
یک ماه بعد.
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-جانم اریو؟؟؟

ببین یه چیزی واست تو واتس اپ فرستادم خب .شکه نشو .ولی دلخورم ازم نشو بخدا مشکلازمایشگاهی بوده.
چی؟؟؟چیشده؟؟؟ببین وزنگ بزنباشهتلفن رو قطع کردم رفتم تو واتس اپ وای خدای من این یعنی چی؟؟؟؟من حدود یک ماه ونیمه اومدم
.تازه دیال دو ماهشه؟؟؟ مگه این بچه از اردشیر نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی االن بچه ایی که توی شکم دیالنه
از منه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یعنی من دارم از دیالن بچه دار میشم؟؟؟سریع شماره اریو رو گرفتم:
این یعنی چی اریو؟؟؟یعنی این بچه از توئه.چی میگی تو که گفتی...اره ولی اشتباه ازمایشگاهی بوده گویا از خون یک نفر دیگه با خون دیال قاطی میشه..چی؟؟؟؟تو میخوایی منو دیونه کنی؟؟؟؟بخدا شرمنده ام داداش.شرمندگیت شد حرف..بابا اومد:چیه اینقدر داد میزنی؟؟؟
بابا ببین این اریو چی میگه اخهتلفن رو دادم به بابا واقعا هنگ کرده بودم این بچه از من شده زندگیم به طور کل بهم ریخته اس واقعا
مونده بودم چکار کنم یعنی واقعا مگه میشه؟؟؟؟حاال نگرانی هام واسه دیالن چند برابر شد مگه میشه
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نگرانش نبود؟؟؟حاال که اون بچه از منه حاال که یه تکه از وجودم توی شکمش داره رشد میکنه مگه میشه
عادی نشست؟؟؟تا میاد من برسم که بچه ام به دنیا میاد.
حاال من موندمو یه دنیا تاسف که واسه خودم میخورم واسه منی که دیگه من نیست داره ما میشه ..ولی این
مایی که تنهایی مجبوره روزاشو اینجا سر کنه من حتی تو دوره بیماری دیال هم نمیتونم کنارش باشم چقدر
این چند روز اتفاق واسم افتاد تصادف بابا با دیال بعد از اون پیدا شدن بابام وحاال که فهمیدم اریو ممکنه
احتمال  22درصدی داداشم باشه .اینکه تموم این اتفاقا رو بابا بزرگم نقشه چینی کرده وجود این بچه..
واین بچه که دلم میخواد هرچه زودتر برسم کشورم پیشه عشقم پیشه تنها کسی که باهاش ارامش
میگیرم دیگه از اتوسا خبری نبود گویا خودشم خیلی پشیمون بوده .ولی من دیگه حتی یک متریشم نمیرم
منو چه به اون دختر اگه اونشب بابا سورنا به موقع نرسیده بود االن مثله سگ پشیمون میشدم از کرده ام
وحتی ممکن بود خودم رو نبخشم..
وقتی تلفن رو قطع کرد بهم چشم دوخت اون هم فکر نکنم باورش شده باشه اومد نزدیک کمی ترسیدم
ابهت خاص خودش رو داشت
نترس توله سگ .نگاش کنا .داره بابا میشهواشک توی چشمش جمع شد.
من.سیس .بذار ببینم این عشق بازیاتم که به خودم رفته ولی عجب مارمولکی هستیا .خخخخاشکش چکید خواستم ب-غ-لش کنم دیدم خیلی هندی میشه.
پس من دارم بابا بزرگ میشم .چقدر سخت گذشت روزای نبود ایسان ..ههههه یادمه همش بهم میگفتگالدیاتور..
گالدیاتور؟؟؟؟اره میگفت شبیه سربازای نقاب زن رمی هستی که استتار میکنن ومیان میدون جنگ .به اونا میگنگالدیاتور .میگفت شبیهشون ج-ذ....-اب وخشنی..
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-خخخخ عجب مامان باحالی داشتما

اگه کاراش رو واست تعریف کنم توش میمونی ولی اخرش به اخرش رسید رابطه امون یکیمون رفتواون یکی موند گالدیاتور موند وتوی غمش سوخت ولی همچنان غرورش رو حفظ کرد.
بابابله؟؟مایلی بعد از اینکه به اریو واقعیت رو گفتی بعد از اون واسمون جریان و تعریف کنی .که اصال کجابودی؟؟؟
چطور؟؟؟دلم میخواد عکس العمل اریو رو ببینم .واینکه تنهایی فاز نمیدهباشه هرجور مایلی .ببینم حاال این شش ماهو چجور تحمل میکنی؟؟؟بابا میخوایی عذابم بدی؟؟؟خخخخخخ به خودت بستگی داره چطور برداشت کنی.من که عذاب دادن برداشتمه خخخخخوای نگو شش ماه .خاک رس تو سرت بچه اتم به دنیا میاد ..خخخخخخبـــــا بـــــــا..باشه تسلیم .خخخخخخخ شش ماهو بگو.بابا میخوایی حالمو بگیری؟؟؟پایه ایی به افتخار فهمیدن اینکه داری بابا میشی چند گیالس بزنیم؟؟؟بزنیم.رفتیم سمته میز بار بابا از قفسه ها یک شراب ایتالیایی اورد..
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به افتخار نسلمون که ایتالیایی و رُمیه.-جدا؟؟؟

بله مامانم الکساندرا بود .اهل رم .گویا زن اول اسفندیار سگ صفت..چی؟؟؟ولی بابا نگو االن بگذار با اریو که هستیم بگو.باشه .باشه قبولنگاهش کردم در عین مغرور بودنش اون چهره ج-ذ-ا-بش رو داشت با  57سال سن چشمای گیرایی
داشت وخیلی مهربون بهش نمی اومد حاال حق رو به مامان ایسان میدم که چرا بهش میگفته گالدیاتور
..جام رو با غرور خاصش پر کرد ودستش گرفت کامال مثل یک اشراف زاده بود جام رو دستم گرفتم
زدیم به هم.
به سالمتی.به سالمتی.کمی مزه کرد وکنار گذاشت ولی من یک قلپ جانانه خوردم
اینجور نه ارسناخم خاصی توی چهره اش بود اشاره زد به جامی که دستم بود.
جرعه جرعه بنوش .بگذار ازش ل-ذ-ت ببری .اینجور فقط کمی مست میشی .ولی اگه بفهمی طعم ترشوتلخش رو خوب تو ذهنت حک میکنی.
اوهوم.جرعه جرعه.وخودش کمی خورد وچقدر حرف هاش حقیقت داشت جرعه جرعه نوشیدنش خیلی بهتر از یکدفعه سر
کشیدن بود.
-بو بکش ببین چه بوی ترشی داره .حسش کن .مثله یک مرد واقعی
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یک جام بیشتر نخورد وبه من هم همونقدر اجازه داد.
توی مشروب خوردن هیچ گاه زیاده روی نکن.اخه اینجور که مست نمیشی.مشروب رو واسه مستیش میخوری یا سرخوشی؟؟؟بیشتر مستی.پس نیمی از عمرت فنا رفته .باید واسه سرخوشی خورد کمی که هات شدی مصرف نکن زیاد از حدمصرفش اسیب های جدی داره.
عجب اطالعات علمیت باالس.توی این چند سال که تنها بودم .خیلی کتاب مطالعه کردم شاید واسه همونه.خوبه.بیا بشین که االن یک نفر میادمهمون داریم؟؟اره یک نفر که خیلی دوست داره و همیشه دلش واست پر میکشید بیاد وببیندت.کی؟؟؟؟؟میاد میبینیش.همون موقع صدای زنگ در اومد خدمتکار در رو باز کرد کمی که گذشت زنی نسبتا  12-17ساله با لباس
های محلی اومد .یک پسر  88ساله ویک دختر 82ساله هم همراهش بودند همراه یک مرد  52ساله..
بابا ایستاد وگفت:عایشه .حسن..
خانوم مسن که اسمش عایشه بود:اقا جان .ایشـ ایشون اقا.
بابا:ارسنه .پسرم
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چشماش پر از اشک شد اومد سمتم ودو طرف صورتم رو گرفت:
ارسن..توش مونده بودم این زن با این لباس محلی لحجه رشتی اینجا چکار میکنه؟؟؟؟
بله.یکدفعه ب-غ-لم کرد وزار زار گریه میکرد شوهرش هم گریه میکرد.
بابا :عایشه خدمتکارمون واز همه مهم تر دوست مامان بود .بهترین دوستش وبهترین دوسته من .کسی که
این سالها با خانواده اشون واسم چه خدمت ها که نکردند.
اها.عایشه:چقدر بزرگ شدید اقا جان .دلمون براتون یه ذره شده بود اقا جان.
ممنونم عایشه خانوم.بابا:خب این دختر ناز رو هم که میبینی دختر عایشه وحسن اقاس صحرا.
واقعا هم شبیه صحرا بود ولی خیلی خجالتی چشمای عسلی رنگی داشت خیلی خوشرنگ بود وچشم وابرو
کمی از موهاش که پیدا بود مثله پر کالغ مشکی..
خوشبختم.صحرا با صدای نازک:منم.
کمی حول کرده بود
بابا:این پسر هم که میبینی حسین پسرشونه.
پسر هم خوشتیپ بود تیپش امروزی وایرانی بود قد بلند وچهارشونه هم قد من چشماش مشکی وموهاش
هم مشکی بود پوستی روشن داشت.
-خوشبختم اقا ارسن.
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بهش دست دادم واقعا هم پسر خوبی بود خوش به حالشون پیش بابام بودن اینهمه مدت.
عایشه:اقا ارسن جان خوبید؟؟؟
ممنونم عایشه خانوم.عایشه اشکش رو با روسریش پاک کردو سرش رو باال برد وگفت:
خدایا شکرت که این روزا رو هم دیدم.حسن اقا:پسرم خوبی؟؟؟
خیلی ممنونم.بابا:این لطف هایی که این خانواده در حقم کردند رو فراموش نمیکنم.
باباجانم؟؟؟وقتی میگفت جانم نگرانی های پدرانه توی صداش بود ومحبت خاصش خاصی که فقط ماله سورنا بود.
شما که گفتید از ایران میایین واالن هم که هواپیما خرابه پس چجور؟؟؟عایشه خانوم وخانواده اش همراهم اومدند .منتهی این ده دوازده روز رو عمارت خودم بودند توی لسانجلس.
اهان..خب اگه کاری ندارید وحرفی نمونده بریم شام؟؟؟همگی راه افتادیم سمته میز  12نفره ایی که وسط سالن اشرافی بود.
عایشه وخانواده اش روبروی من نشستند وبابا جلوی سر میز نشست شروع کردیم به غذا خوردن صحرا
کمی استرس داشت این چیزا از نگاه تیز من دور نمیمونه نمیدونم چرا هرکسی منو میبینه استرس میگیره
این چند وقت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟بعد از کمی غذا خوردن صحرا که کمی برنج واسه خودش کشیده بود گفت:
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سیر شدم ممنونم غذای خوبی بود.کجا؟؟؟شما که چیزی نخوردید؟؟؟سرش رو سریع اورد باال لبخند ملیحی زد..
نه ممنونم.بابا:دخترم تو که غذا نخوردی؟؟؟
خیلی ممنونم عمو سورنا.وخجالت زده رفت عایشه لبخندی زد وگفت:

این دخترم از صدقه سری پدرتون به ایجا رسیده اقا جان .وقتی خونه باغ بودیم بهش درس یاد داد االنهم مدرک وکالت داره .از بهترین مدرسه های رشت .اه منظورم دانشگاه بود اقا جان.
یه تای ابروم پرید باال.
افرین.توی پارچ که نگاه کردم عکس صحرا رو دیدم پشت ستونی مخفی شده بود ولبخند نرمی روی لبش بود
خنده ام رو کامال غورت دادم مثله موش رفته قایم شده غذام تموم شد هنوز اونجا بود چاقو وچنگالم رو
توی بشقاب گذاشتم وایستادم.
دیدمش خواست بره که کمی پاش پیچ خورد کسی نگاهی به ته سالن نمیکرد رفتم از همون سمت خودم
رو زدم به اون درش که کسی متوجه نشه چقدر جالب بود واسم رفتارش خجالت کشیدن هاش مثل یک
دختر اصیل ایرونی رفتار میکرد گوشه پله ها نشسته بود وپاش رو ماساژ میداد.
چیزی شد؟؟؟سریع ایستاد وگفت:
نه چی بشه؟؟؟-اهوم دیدم نشستید گفتم البد چیزی شده.
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یه تای ابروش پرید باال وگفت:
اخه چی بشه؟؟؟؟-پات پیچ خورد خوبی؟؟؟

اشک توی چشمش جمع شد ولی اجازه ریختن بهش نداد غرور خاص خودش رو داشت هرچی باشه
شاگرد بابا سورنا بوده به قول مامان گالدیاتور باید هم مغرور باشه.
نه چیزی نیست.مطمئنی؟؟؟؟هوم.کامال سرخ وسفید میشد من باهاش حرف میزدم..
باشه.ورفتم از پله ها باال
---------صحرا:
وقتی رفت باال به رفتنش نگاه کردم فکرش رو نمیکردم پسر عمو سورنا اینقدر خوشتیپ وبا شخصیت
باشه وای وقتی به اتفاقای افتاده فکر کردم نزدیک بود از شرم اب بشم من چیکار کردم وای حتما فهمیده
پشت ستون قایم شدم عجب غلطی کردم خاک تو سرت صحرا نه چیزی نیست بخدا اون که نفهمید وای
نگاش کن وکیل مملکت رو عابروت رفت جلو اقا ارسن حاال چیا که با خودش فکر نمیکنه زدم تو سرم
ورفتم سمت یکی از اتاق های طبقه پایین وسایلم رو توی کمد چیدم
اینجور عالیه خب کمی از درد پام هم کم شده بود..
-----ارسن:
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4ماه میگذره زیاد صحرا جلوم افتابی نمیشه نشه بهتره یکی میشه یکدفعه مثله اتوسا ابروم هم جلو بابا
میره با برادرش حسین خیلی مچ شدم اریو یکبار اومده سرم زده ولی بهش چیزی در مورد اینکه داداشمه
نگفتم باورم نمیشه یک وماه نیم دیگه برمیگردیم ایران تلفنم زنگ خورد دیال بود شنیدم که حالش خیلی
بهتر شده وتقریبا رو به بهبودیه واینکه یک مسئله خیلی بد شده واینکه فشارش خیلی رفته باال اریو میگه
باید سزارین بشه دکتر خودش هم همین عقیده رو داره.
یک ماه دیگه بچه اریو به دنیا میاد جنسیتش معلوم شده دختره میگه اسمش رو میگذاریم ایسان وشیرین
اسرار زیادی میکنه واینکه امروز قرار دیال بره سون گرافی  6ماهشه دو ماه هم دیر رفته امرو میگن بچه
امون چیه جنسیتش..
جانم دیالنم.سالم عشقم خوبی؟؟؟سالم زندگیم خوبم چیشد؟؟؟بچه امون پسره..چی؟؟؟؟؟اره عشقمعاشقتم زندگیم باورت میشه یک ماه ونیم دیگه اونجام؟؟؟نه باورم نمیشه ..خیلی دوست دارم ارسنمنم دوست دارم دیالنم زندگیم.خب ببینم تو واسه زایمانم بگو میایی دیگه؟؟؟؟؟نه بابا مگه یک ماه بعدش نیست؟؟؟دکتر گفت باید دو ماه دیگه زایمان کنم-خب پونزده روزی میشه دیگه پیشتم.
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ولی کمه من دلم میخواد خیلی پیشم باشی .دلم نمیخواد چشم ازت بردارم وقتی میاییی..منم زندگیم دووم بیار شاید یکم جلو افتاد اومدنم.باشه به عشقه تو همه چیو تحمل میکنم..دوست دارممنم بایبایقطع کردم صحرا رو دیدم که از جلوم رد شد.
صحرا خانوم.ایستاد وبرگشت
بله؟؟؟کم پیدایی..چه کنم چندتایی پرونده پدرتون واسم جور کردند دارم به اونا رسیدگی میکنم.به سنت نمیخوره.چی؟؟؟اینکه االن سره چندتا پرونده باشی.جهشی خوندم خباهان .که اینطور .پس موفق باشی.ممنونم.ورفت دختر خوبی بود اتوسا بیشتر سعی داشت اویزم باشه بابا با خانواده اشون در تماسه ولی من زیاد
نمیرمو بیام.

933

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

حسین مهندس عمرانه .شبیه بابا
اون هم جهشی خونده واالن توی سد سازی کار های زیادی میکنه وعمران وشهر سازی عایشه خانوم با
وجود بچه هاش هیچ نیازی به خدمتکار بودن نداره ولی خودش میگه که من عاشق خانواده اتونم وخدمت
به خانواده تون رو وظیفه ام میدونم بامن خیلی جوره همیشه هوامو داره حتی جلوی بابا از خاطراتش که با
مامان تعریف میکنه همش گریه میکنه.
ساعت ده شب بود.
بابا اومد..
ارسن جان یه خبر خوش.سالم بابا .چه خبری؟؟؟یک ماه دیگه میریم.چی؟؟؟اره تا یک ماه دیگه قطعاتش رو به هم وصل میکنن .اگه هم نشه اشکال نداره چون یک هواپیما دیگهسفارش دادم تا یک ماه دیگه میرسه
جدا؟؟؟خیلی ممنونم ..واقعا بابا نمیدونم با چه زبونی ازت تشکر کنمکاری نکردم صحرا کجاست؟؟؟نمیدونم فکر کنم رفت اتاقش.مدیرش اومده بابات یکی از پرونده ها سوال داره.فکر کنم اتاقشه .نمیدونممن رفتم.بعد از اینکه مدیر صحرا رفت همگی نشستیم پشته میز وبابا موضوع رو مطرح کرد صحرا کمی گرفته بود
شاید مریض شده باشه به قدری خوشحال بودم که حس میکردم روی ابرام یک ماه هم سریع که نه ولی
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گذشت تمام گذشته رو توی امریکا خاک کردم چمدون به دست رفتیم سمته فرودگاه وقتی هواپیما
نشست ساعت سه نیمه شب بود همه منتظرمون توی فرودگاه شخصی بابا بودند وقتی پیاده شدم تمام
هوای الوده تهران رو توی ریه هام فرستادم چشمم رو باز کردم .رفتم جلو باهمه دست وروب-و-سی
کردم ولی دیال نبود.
دیال کجاست؟؟؟یکدفعه یک نفر از پشت چشمم رو گرفت بوی عطری که واسم خریده بود دستای ظریفش خدای من این
باور نکردنیه که االن عشقم پیشمه در گوشم اهسته گفت:
حدس بزن من کیم؟؟؟دستاش رو گرفتم واز چشمم برداشتم وب-و-سه ایی روش گذاشتمو وگفتم:
تو عشقه منی.از خوشحالی همه جاشو ب-و....-سه میزدم گریه میکرد اشکشو پاک کردم.
عمو حسام:اهم اینجا بچه مچه هستا
از دیال جدا شدم راه افتادیم سمته خونه بابا عمارتش اریو هم خیلی خوشحال بود که منو میدید وغمی
خاص توی چهره اش بود..
---------اریو:
چهار ماه قبل.
اریو وقتت تموم شد تصمیمت رو گرفتی؟؟؟؟بابا بزرگ تروخدا..اریو چرا مغزت دیگه کار نمیده.-نمیتونم بابا بزرگ.
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خب پس میخوایی بگی میری توی جبهه اونا.-بابا بزرگ.

پس دلکندن از اینهمه ثروت وجون یکی از عزیزات واست سخته ومیخوایی سرونا رو بکشی؟؟؟بابا بزرگ ترو خدا .این کارو باهام نکن.تصمیمت.جدی ایستادم:
من طرف سورنام .حاال که اینجور شد میخوایی هر کار بکنی بکن ولی من پشتشون رو ول نمیکنم.پس منتظر باش.بابا بزرگ اگه روزی به کسی از عزیزانم اسیب برسونی دیگه اون اریوی همیشگی رو نمیبینی.باشه هرجور مایلی .برو از خونه ام بیرون.خونه ات ارزونی خودت .واست متاسفم یه روز میرسه توی حرصت غرق میشی وکسی نجاتت نمیده..برو همین حاال ..نگذار حرمت این  83سال رو بشکنم.پس بگذارید یادگاریمو از زیرشیرونی ببرم.ورفتم باال وعکس مامانم رو دستم گرفتم ورفتم پایین بابا بزرگ نبود رفتم از عمارتش بیرون..
4ماه بعد..
ارسن اومده خیلی نگرانم که بابا بزرگ زهرشو بهشون بریزه خیلی نگرانم که بالیی سرشون بیاره واگه
اون کار رو بکنه دیگه من نمیتونم نفس بکشم مخصوصا حاال که این پدر وپسر به هم رسیدند این چند
وقت دیالن پیشمون بود مثله یه ابجی دوسش دارم خیلی واسم ارزش مند شده میگه ارسن رو خیلی
دوست داره.
واالن که کنار هم هستن کمی خیالم راحته رسیدیم به عمارت سورنا تاحاال نیومده بودم چقدر عمارتش
قشنگه .چیزی فراتر از باور مثله یک قصره رفتیم داخل خانومی بود که بهش میگفتن عایشه همش منو که
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نگاه میکرد اشک میریخت .کمی کاراش واسم عجیب بود رفتم وروی یکی از کاناپه ها نشستم خونه
دکوراسیون فوق العاده قشنگی داشت.
دیال وارسن جمع رو گرم کرده بودند دختری هم بود به اسم صحرا که خیلی گوشه گیر بود نمیدونم دلیل
گوشه گیری ونگاه خاصش به ارسن چی بود ولی اینو میدونم که یه اتفاقی افتاده واین دختر حس ششم
میگه عاشقه ارسنه .خونه رو دید زدم عکسی روی یکی از عسلی ها دو متر اونطرف تر از من خودنمایی
میکرد اندازه اش تغریبا آ  3بود.
رفتم نزدیک نزدیک ونزدیک تر عکس رو دستم گرفتم اخه چطور ممکنه؟؟؟؟
این که مامانه منه؟؟؟؟نزدیک بود قلبم بایسته ضربان قلبم هر لحظه تند تر میشد
کف دستم حسابی عرق کرده بود مردی که توی کاب-....و-...س هام پر از خ-و-ن بود اون سورنا رو
دیدم که لبخند از روی لبهاش محو شد به سمتم قدم برداشت.
اریو.حاله ایی از اشک توی چشمام جمع شده بود دوتا بچه پیش اون خانواده بود
دادزدم:چطور ممکنه؟؟؟
همه جمع توجهشون بهم جلب شد.
ارسن:وای بابا فهمید..
دادزدم:چی میگی ارسن؟؟؟؟؟؟
ارسن اومد سمتم وگفت:
یادته بهم میگفتی خونسرد باش.حولش دادم یقه اشو گرفتمو گفتم:
ببن قضیه تو من خیلی فرق داشت .دادزدم:خیلی.سورنا دستم رو از یقه ارسن باز کرد وگفت:
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ببین اریو توضیح میدم..چیو؟؟؟؟؟؟؟؟داد زدم باز:چیو؟؟؟؟؟؟من..

وعقب عقب رفتم ونشستم روی پله کان های وسط سالن همه چیز یادم اومد اینکه از شش سالگی یه قاتل
بار اومدم.
دادزدم:همش تقصیر توئه ..حاال من .من چجور اون لکه ها رو از دستام پاک کنم؟؟؟
چطــــــــــور؟؟؟؟
سورنا اومد وگفت:لکه چی پسرم
دستش رو پس زدم باز داد زدم.
حیووووون من بخاطر نبود بابا مامان باال سرم باش سر کردم .هرجور شدم اون میخواس .من ادم کشتمادم جون چندین نفر رو گرفتم ..حاال چیو میخوایی درست کنی هان؟؟؟ازت بیزارم بیزار من ادم کشتم..
شیرین از دستش سینی چایی افتاد وگفت:
اریو .تو چکار کردی؟؟؟؟ایستادم:شیرین.
جمع توی هنگ بود همه چیز رو گفته بودم .اون هم جلوی جمعی که منو قدیسه فرض میکردند.
شیرین یکدفعه جیغ کشید:آییییییییییییییییییییییییی
دستش رو زیر شکمش وروی شکمش قرار داد وباز بلند تر فریاد کشید باز جیغ کشید وقتش بود حسابی
حول کرده بودم اشکمو پاک کردم.
بچه ام داره به دنیا میاد..سورنا:باید بریم بیمارستان.
-نه تا برسیم به دنیا میاد.
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شیرین:تو چکار کردی اریو؟؟؟آییییییییییییییییییی.
واشک هاش میریخت اشکش رو پاک کردم وگفتم:
-بهت توضیح میدم.

دستم رو پس زد وباز جیغ کشید االن به چی نیاز دارم؟؟اهان یادم افتاد دادزدم:
جارو برقی با درجه تنظیم .ویه دونه دسته .دوتا شیشه الکل .قیچی .وچندتا گیره لباس .ومقدار زیادی باندوپنبه ..وجعبه کمک های اولیه .دستکش.
همه متعجب بهم نگاه کردند شیرین هر لحظه دردش بیشتر میشد باز داد زدم:
همین حاال..عایشه وصحرا وسیله ها رو اوردند.
ارسن از عقب ماشینم کیفم رو بیار سفید رنگه.ارسن:االن.
ورفت شیرین همونجا نشسته بود.
یک اتاق میخوام.سورنا در یکی از اتاق ها رو باز کرد همونجور که شیرین توی ب-غ-لم بود از حال میرفت وباز جیغ
میکشید.
سورنا رو ت-خ-تی وتشک روش رو کنار بزن.رو ت-خ-تی و تشک رو کنار زد ومونده بود چوب.
عایشه خانم پالستیک بیا رید.عایشه  5دقیقه ایی اورد.
-عمو حسام پالستیک ها رو بکش روی ت-خ-ت.
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بعد از کشیدن پالستیک ها شیرین رو روی ت-خ-ت گذاشتم.
صحرا دیال بارانا شما ها بمونید .عایشه خانم شما هم همراه مامان هلینا بمونید ..بردیا تو هم باش .بقیهبرید بیرون.
رفتند بیرون سریع دستکش دستم کردم وبه هر کدوم یک جفت دادم.
بردیا چوب تلمه رو در بیار بزن سره جارو برقی بعد نوار چسب بزن.بردیا:االن.
سریع همون کار رو کرد.
دیال تا میتونی قسمت باالیی شکمش رو فشار بده.وهمون قسمت رو نشون دادم دیال همون کار رو کرد خیلی استرس داشتم.
صحرا تو هم تمام وسیله ها رو بزن داخل الکل وبگذار روی پنبه ها..صحرا:چشم.
همون کار ها انجام شد زیر رو ت-خ-تی ملحفه سفید رنگی بود انداختمش روی پای شیرین وشلوارش رو
در اوردم .سر جارو برقی رو با الکل بهداشتیش کردم
بردیا هر وقت گفتم درجه اش رو زیاد کن وهر وقت گفتم کافیه دیگه زیاد نکن.بردیا سرش رو تکون داد.
دیال فشار بده ..مامان هلینا کمکش کن ..عایشه خانم شما هم سرش رو نگه دار.همون موقع سر بچه رو دیدم.
بردیا روشن کن..زیاد کن.بچه رو اروم کشیدم بیرون.
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بسه.بچه روی دستام بود وپر از خ-و-ن.
خاموش کن..خاموش کرد از بچه رو جدا کردم.
صحرا قیچی.با قیچی بند ناف رو چیدم
-صحرا گیره.

گیره ها و بهش زدم ودمروش گرفتم وزدم توی کمرش جیغش در اومد دادم بچه رو به عایشه خانم
شیرین از حال رفته بود بخیه هاش رو زدم کارم تموم شده بود.
بردیا سرم رو اماده کن ..عایشه خانم میتونید با اب دیونیژه بشوریدش؟؟؟عایشه:بله اقا جان..
خب بشورشوروبه بردیا:سرم رو با پنبه الکل زده بده..
بهم داد ومن به شیرین وصل کردم تا یک روز  6ساعت یکبار یک سرم باید بزنه وفردا  48ساعت یکبار
ویک واکسن کزاز حسابی خسته شده بودم لبخند روی لبم نشست دخترم به دنیا اومد .عایشه خانم
تمیزش کرده بود گفت:
اقا جان.گرفتمش توی ب-غ-ل-م گریه میکرد کمی تکونش دادم.
-بابایی .سیس گل بابا..
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ودستش رو ب-....و-...سیدم شیرین چشم هاش نیمه باز بود وگریه میکرد بچه رو دادمش ورفتم بیرون
از اتاق سر ووضعم حسابی کثیف شده بود ح-م-ا-م نیاز داشتم رفتم دستشویی ودستم رو شستم ورفتم
پایین همه نگران بودند همون موقع دیال هم اومد پایین.
دیال:به دنیا اومد دخترمون..
سورنا ایستاد ولبخند زیبایی روی لبش نشست یکی نیست به این دیال بگه دو روز دیگه نوبت خودته ارسن
ایستاد ولبخند عمیقی زد:
پس عمو شدم..با این کلمه وجودم پر از تنش واسترس بود رسما دو ساعت پیش رو یادم اورد.
سعی کردم اروم باشم :ح-م-ا-م کجاست؟؟؟
سورنا:پایین هست هر اتاقی هم ح-م-ا-م داره ..لباس های ارسن هم هست.
ارسن:بله داداش هست..
عایشه خانم میشه راهنماییم کنید؟؟؟عایشه من رو توی راهرویی برد یک طرفش باشگاه یک طرفش استخر بود ویک طرفش هم نمیدونم چی
بود بعد از پیچ راهرو جایی رو نشونم داد رفتم داخل سرویس ح-م-ا-م از جنس طال بود بیخیال شونه باال
انداختم ولباس هام رو توی سبد مخصوص گذاشتمورفتم زیر دوش اعصابم حسابی داغون شده بود
مخصوصا حاال که این حقیقت وجود داشت که بابام زنده اس خدایا االن چه غلطی کنم هزار جور فکر به
ذهنم اومد؟؟؟؟
من چرا اینجام؟؟؟؟
چیشد که شیرین فهمید یه قاتلم؟؟؟؟
من که خودمو نمیتونم ببخشم چه انتظاری از شیرین دارم؟؟؟
بهتره بعد از اینکه لباس هام رو پوشیدم باهاش حرف بزنم همون موقع دو تقه به در خورد.
-داداش ارسنم لباس واست اوردم.
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رفتم بیرون ولباس ها رو ازش گرفتم لباس توی خونه بود یه تای ابروم پرید باال..
من قراره با اینا برم خونه ام؟؟؟؟مگه اینجا نمیمونی؟؟؟کی این حرفو زده؟؟؟همینجوری.ارسن دیونه شدی؟؟؟؟ببین نه من چیزی دیدم نه شما چیزی شنیدید باشه بریم به زندگیمون ادامه بدیم.
داداش فکر میکنی شیرین هم همین فکرو میکنه؟؟؟؟از وقتی بهوش اومده همش داره گریه میکنه..میگه چرا من ازش بچه دار شدم .چرا اصال باهاش ازدواج کردم؟؟
چی؟؟؟ارسن نمیخوام کسیو ببینم فعال به جز شیرین.به نظرت اون میخواد ببیندت؟؟؟ببین اوضاعو خراب نکن عمو حسام داره باهاش حرف میزنه مامانشمهمینجور..
که چی؟؟؟که چی داره؟؟؟تو مگه نمیگفتی من بودم اله ووله؟؟؟؟هان؟؟؟چیشد؟؟ارسن.داداش لطفا.تو لطفا.ببین مثه من حماقت نکن .با همه چیز سعی کن کنار بیایی.-نمیشه.
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برو لباست رو بپوش بیا بریم اتاق بابا.بابای تو شاید باشه ولی بابای من هرگز.-اریو.

مثه اینکه یادت رفت بخاطرش سره من چیا اومد؟؟؟میفهمی من از شش ساگی قاتلم..برو بپوش تا سرما نخوردی..رفتم داخل وپوشیدم حرف ارسن یادم افتاد اخه دیونه تو تیر ماه کی سرما میخوره که من دومیش
باشم؟؟؟؟خخخخخخ پوشیدم ورفتم بیرون هم قد هم وهم هیکل هم بودیم لباس هامون به هم میخورد
وقتی خواستم از سالن برم بیرون ارسن از پشت دستمو کشید وبرد منو سمته باشگاه اونجا عمو حسام
بردیا نیما وسورنا بودندواقا شهاب.
کس دیگه ایی نمونده؟؟؟سورنا:بنشین اریو.
نشستم روی تک مبلی که بود وبهش اشاره میزد سکوت عجیبی بود.
سورنا:خب تعریف کن؟؟؟
حرفی ندارم.ارسن:داداش.
چی بگم؟؟؟اینکه یه قاتلم..سورنا:تو چی هسی؟؟؟
اهان خب پس جوری میگم که دوست دارید بشنوید من یک متخصص مغز واعصابم خیلی هم اوضاعمخوبه تاحاال یه مورچه رو هم له نکردم .خوبه .ولی متاسفانه اینطور نیست.
وایستادم که برم.
سورنا:اریو من خواستم بری؟؟؟
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ببین مردک اینجا بهم دستور نده واال.ایستاد وگفت:

واال چی؟؟؟یه گلوله حرومم میکنی؟؟؟همونجور که بابا بزرگت میخواد؟؟؟بزن دیگه ولی بدون داری روکی اسلحه میکشی.
رو سورنا سرداری؟؟؟ههه مثه اینکه زیاد از حد جو گرفتت.وکلتم رو در اوردم وگذاشتم رو شقیقه اش عمو حسام ایستاد وگفت:
اریو این کارا یعنی چی؟؟؟بخدا طالق دخترمو میگیرم اسلحه ات رو از روی پدرت قالف کن .ما تا اینجانرسیدیم الکی خواستیم خ-و-نی ریخته نشه که متاسفانه داداش رو هام وپسرش رو از دست دادیم.
لبخند هیستریکی زدم وکلت رو روی شقیقه اش فشار دادم.
داد زدم:سرداری همین قدر که تو کله ات واسه این چیزا درد میکنه من روانیشم ..هوممممم .پس دیگه
این بحثو ادامه نده ..وهمینطور شما بابا حسام بهتره این بحثو تمومش کنیم.
سورنا:میدونی روی کی اسلحه کشیدی؟؟؟روی پدرت .کسی که رفت تا شما ها اسایش داشته باشید کسی
که گذاشت تنها بمونید ولی یه تار موتون کم نشه .حاال فهمیدی من کیم.
ببین برام مهم نیسی .نیسی..اهان خوب مغزت رو شست وشو دادهاونی که میگی حداقل کنارم بود.وخوب میدونستم که دارم دروغ میگم.
اهان که کنارت بود؟؟؟پس االن کجاس؟؟؟تو بهترین روزه زندگیت روزی که پدر شدی یا اصال تویخونه ات عکسی ازش بود .یا اینکه فقط بود تا تورو تشویق کنه واسه کثافت کاریاش اریو کیو گول
میزنی؟؟؟
دادزدم:بسه.
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هههه همیشه تا کم میاری داد میزنی درست شبیه مادرت.اسم مامانمو به زبونت نیـــــــــارصداتو بیار پایین اریو.نمیارم .تویه حیونی..یکی زد زیر دستم کلت ولی از دستم نیافتاد سکندری خوردم روی زمین غافلگیرم کرد یکی هم زد روی
پاهام روی دستام تعادلم رو حفض کردم ویکدور پاهام رو روی زمین چرخ دادم کامال سریع به پاهاش
خورد وافتاد روی زمین به سمتش هجوم بردم ویقه اش رو گرفتم عمو حسام وارسن کشیدنم وسمتی
حولم دادند.
ارسن:اریو به خودت بیا.
سورنا به سمتم هجوم اورد ومشتی توی صورتم زد شوری خ-و-ن رو به خوبی حس کردم یکی هم من
زدم.
دادزد:توله سگ .این یاقی گی ها چیه در میاری؟؟؟
باز یک مشت دیگه زد حولش دادم کنار انگشت اشاره ام رو به سمت شون گرفتم حسابی اشفته بودم به
قدری که حتی توان روبرو شدن با اخالق سگی شیرین رو نداشتم حتی برای دیدن بچه ام هم حوصله
نمونده بود.
دور بر من نباش سرداری ..بد میبینی..وسوییچ ماشینم رو دستم گرفتم وخواستم برم از سالن بیرون عایشه پرید جلوی در ورودی.
اقا جان به روح مادرتون قسم اگه بذارم برید.عایشه خانم برید کنار.نمیگذاروم اقا جان به روح مادرتون قسمتون دادم.کسی که برام عزیز بود یه اسطوره.
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داد زدم:بسه عایشه..

اشک هام شروع به ریختن کرد از این همه نا توانی خسته بودم.
مگه یه ادم چقدر میتونه با مشکالش کنار بیاد؟؟؟تهدیدای بابا بزرگ کم بود که سورنا هم اضافه شد؟؟؟
دو زانو فرود اومدم روی زمین خ-و-ن های دماغم چکه کرد روی سرامیک ها شونه هام مردونه لرزید.
توی دلم بغض عمیقی بود اخه مگه من چکار کرده بودم؟؟؟؟
اریو مگه چکار کرده بود که الیق این زندگی پر از کاب-....و-...س وهیاهو شد؟؟؟؟دلم میخواد یه ادم
معمولی باشم .با یک زندگی معمولی حتی اس وپاس باشم ولی اینجوری زندگی نکنم با درد با اینکه
عشقت کنارته گاهی یه جاهایی از زندگی خسته میشی..
از همه چیز پول داری عشقت هست ولی ارامش نداری یه هیوالیی که از بچگی توی کاب-....و-...س های
شبونه ات بوده سر رات میاد واون هیوال میشه یه ادم خوب کاش اینجور بین خوبی وبدی سیاهی وسفیدی
.غروب وطلوع گیر نمیکردم .دستی نشست روی شونه ام با نفرت پسش زدم احتیاج به ترحم هیچ کس رو
نداشتم همیشه قسم روی روح مادرم وپدرم رو عزیز میشمردم مگه میشه مامانم کسی که مثه خدا
میپرستمش با وجود نبودش رو نخوام اونم وقتی قسم به روحش خورده میشه .بدجور عذاب میکشیدم
ایستادم عایشه خانم گریه میکرد ورفتم سمته میز بار کمی مشروب ریختم وخوردم تو این مدت کل جمع
هم نگاهم میکردند لیوان بعدی رو هم پر کردم سورنا اومد روبروم ایستاد
اریو.نگاهش نکردم بدجور زخمی بودم.
اریو بابا نگام کن.بابا چه مفهوم تلخی.
23سال به قبر یک نفر دیگه چشم دوخته بودم؟؟؟
23سال دروغ شنیدم؟؟؟
23سال زجر کشیدم.
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23سال با دروغ سرگرم شدم؟؟؟؟زهر خندی کردمو وگفتم:
بابا؟؟؟؟؟لیوان رو گذاشتم روی میز..
اریو.بابا چه کلمه قشنگی امشب هم بابا شدم هم بابا دار شدم چه خوب ههههوبار بعد لیوان رو محکم کوبیدم روی میز خورد شد همونجور که توی دستم بود خورده هاش رو فشردم
بین انگشتام.
اریو ..لطفا.بابا؟؟؟تو بابامی نه؟؟؟چرا خدمتکاراتم منو با روح عزیزم تهدید میکنن؟؟؟نکنه تو هم میخوایی تهدیدکنی؟؟؟
دستش رو روی دستم که پر از خون شده بود گذاشت ارسن شونه ام رو گرفت
داداش ترو خدا اون خورده ها رو رها کن دستت داغون شد.توی چمشمای سورنا چشم دوختم وحشی وگستاخ مثله خودش.
اریو جان بخدا نمیخواستم اینجور بفهمی.چجور بفهمم؟؟؟کامال با ارامش حرف میزدم اون میدونست کامال وحشی شدم وبا ارامش خودم رو خالی میکنم حرفی از
دستم نمیزد یا حتی نگاهش به دستم کشیده بشه..
اریو .نمیدونم چکار کنم تا قبول کنی این واقعیت رو ولی ببین اون باال زنت خوابیده بچه ات .میخوایی ازاونا هم بگذری؟؟؟
به لطف تو اونا خودشون از من گذشتن ببین همین امشب چقدر افتخار نصیبت شد .دمت گرمودستش رو گرفتم وگفتم.
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دوستان معرفی میکنم سورنا سرداری پدری که بعده  83سال با نامردی بر میگرده ومیگه من پیشتنبودم گذاشتم پیشه اون حیون خورد بشی ولی االن قبولم کن .یه دونه ایی بابا ..راسی جمع معرفی میکنم
بابای جدید .اها یادم نبود که اون سنگ قبر الکی که هر سال عید کلی باهاش حرف میزدم اون بابای بی
شرفم نیست .بابام اینجاس .زنده کاش مرده بودی سورنا .کاش.
توی چشماش غم عجیبی نشست با این کلمه اخرم..
بله دوستان .پسرم اریو راست میگه من یه نامردم وای کاش مرده بودم .حداقل پیشه سورنا بودم وهنوزپسرام مثه یه اسطوره دوسم داشتن .نه االن بهم به چشمه یه ادم نامرد نگاه کنن قبول سورنا سرداری
باخت این بار .اونم عزیزترین وقیمتی ترین افراد زندگیش رو ..پسراش رو یکی به دست سرنوشت واون
یکی به دست بابای خودش .اسفندیار خان .کسی که بیش از ده بار روم اسلحه کشید .زندگیش پر از
وحشیگری شد .اون هم بخاطر مادرم کسی که بعد از اینکه فهمیدم کیه خیلی داغون شدم ولی باهاش کنار
اومدم اون مادرم بود عزیزم بود .حاال اریو اگه میخوایی بری برو .یا اصال همونکاری که بابا بزرگت میگه
رو انجام بده شاید اون راست میگه یک گلوله حرومم کن.
بسه اینقدر رل بازی نکن سرداری .من باختم .به تو .بهت بگم بابا؟؟؟وقتی قبولت ندارم .قسم عایشهخانم رو بشکنم؟؟؟وقتی شیرین حتی حاضر نیست نگام کنه برم پیشش؟؟؟
شیرین که از روی پله ها میومد گفت:
اریو.بهش نگاه کردم چی بگم بهش مگه چیزی هم واسه گفتن مونده؟؟؟
میخوایی بری شیرین؟؟؟برو .ازادی.خیلی نامردی .فکر کردی منم مثه توام تنهات میذارم ..قبلت واسم مهم نیست مهم االنته..باشه .سعی میکنی با حرفات احمق فرضم کنی.-چی میگی اریو .من به این حرفا چه کار دارم من نظرمو میگم االن هم اگه بخوایی بری خونه باشه بریم.
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واومد پایین دستم که پر از خون بود رو گرفت تازه زایمان کرده بود به سختی راه میرفت این نامردی در
حقشم بود .بچه رو از دستش گرفتم واز اون جمع دور شدیم نشستم پشت فرمون شیرین رنگش مثله گچ
شده بود.
میتونی برگردی .من ادمه خوبی نیستم.نه بریم خونه مون کمی استراحت کنم..راه افتادم خ-و-ن هام ماشین رو پر کرده بود تیکه ایی واز شالش رو کشید تا پاره شد.
بزن کنار.زدم کناردستم رو گرفت توی دستش وقسمتی از شال رو پیچ داد دورش .نگاهش کردم چشماش پر از
اشک بود.
درد داری؟؟؟خیلی..بمیرم.میدونی کجام بیشتر درد داره؟؟؟ها؟؟؟دستم رو روی قلبم گذاشتم وگفتم:
اینجام .شیرین داره قلبم میسوزه .دارم میمیرم بخدا.وهق هق زدم اروم خودش رو سمتم کشید وب-غ-لم کرد.
اریو ی من گریه کن ..گریه کن تا اروم بشی.شیرین دارم میسوزم .دلم میسوزه آی .آی میسوزه .داره اتیشم میزنه ..دارم خفه میشم شیرین .اعصابموداغون کرده..
-ببین بهش فکر نکن سره فرصت بهش فرصت بده.
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ازش جدا شدم وماشین رو روشن کردم.

عمو سورنا ادم خیلی خوبیه بابا همیشه از داستان هاش واسمون میگفت .ببین من دوست داشتم ببیناومدم ببین عشق قدرتش چیه .ببین بچه مون رو .خودت رو بگذار جای سورنا واین بچه رو جای خودت
اگه یه روز مجبور شی بری..
شیرین بس کن .خراب نکن همه چیو.باشه.-------ارسن:
بابا جان ناراحت نباش بخدا من هم اوالش بدتر از اریو بودم..ارسن داغونم کرد اریو..عمو حسام:داداش چیزیه که شده بهش زمان بده مطمئن باش شیرین رامش میکنه اون دختره منه.
تا اخر شب بابا توی فکر بود دیال اخر شب بعد از شام گفت:
بیا به فکر منم نبودن منو ببرن.تو کجا خانومم.من میرمنه بمون.سورنا:نخیر ارسن دیال میره واسه عروسیش میاریمش هرچه سریعتر کارای عروسی رو انجام بدید.
اّ بابا تو هم-لوس نشو پسرم.
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تا دم در دنباله دیال رفتم عمو حسام گفت من میرسونمش وشما خسته راهید اخر سر ب-و-سی رو لپم
کرد ورفت .دستم رو به صورتم کشیدم.
بابا:زیاد غرقش نشو توله سگ خخخخخخخ
بابا.بابا ودرد بیا بریم داخلرفتیم باهمدیگه داخل کمی باهم در مورد اریو حرف زدیم بابا رفت باال تا بخوابه خواستم برم اتاقم توی
راهرو نور اتاق صحرا توجهم رو جلب کرد این موقع شب هنوز بیداره؟؟؟؟رفتم سمته اتاقش ودوتقه به در
زدم.
میتونم بیام؟؟؟اومد ودر رو باز کرد:بفرمایید؟؟؟
دیدم بیداری گفتم چیزی شده.نه چیزه خاصی نیست .دارم رمان مینویسم.رمان؟؟؟؟اوهوم.چرا نخوابیدی؟؟؟فردا دادگاه داری مثه اینکه؟؟؟همینجوری .حوصله نداشتم.خنده ام گرفت:خخخخ حوصله چیو؟؟؟
خوابیدن روقه قه زدم:مگه خوابیدن هم حوصله میخواد؟؟؟؟
اره گاهی حسش نیست ولبخند ملیحی زد.هیچ وقت جلوم نمیخندید نه تنها جلوی من بلکه جلو هیچ پسری.
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عجب پس من برم من خیلی حسش میاد شما هم به نوشتن ادامه بدید.باشهوخواست در رو ببنده.
شب بخیرباز در رو باز کرد وگفت:شب خوش.
ورفت چه دختره عجیبیه رفتم باال به دیال پیام شب بخیر دادم واون هم جوابم رو داد وخوابیدم این چند
ماه که به هم برگشته بودیم هرشب قبل خواب عادت داشتم بهش شب بخیر میگفتم ویکم باهاش حرف
میزدم ومیخوابیدم چشمم رو بستم وبه خواب راحتی فرو رفتم صبح ساعت  7ساعتم زنگ خورد رفتم
اداره اونجا روز خوبی رو گذروندم بابا خبر داد که امشب میریم خونه عمو حسام واسه خواستگاری دل
توی دلم نبود این چند روز نتونسته بودم دست روی شکمش بگذارم وبا پسرم صحبت کنم ساعت  7عصر
بود رفتم خونه کار هام رو کردم وراه افتادیم سمته خونه عمو حسام بابا میگفت تا سه چهار روزه دیگه
عمارت عمو رو پس میخره وبهشون میده وتمام دارایی هاشون رو که از دستشون پریده ولی میگفت
ممکنه که عمو قبول نکنه واینکه چندتا کارخونه داره ومیخواد اداره یکی از اونا رو بسپره به عمو.
و اینکه من ودیال بعد عروسی پیشه بابا توی عمارت زندگی میکردیم رسیدیم دم در خونه عمو حسام بعد
از زنگ زدن در باز شد عمو بود رفتیم داخل کمی استرس داشتم .امشب قرار بود یه خطبه محرمیت هم
خونده بشه بینمون تا جمعه که از صبح تا شب مراسم بود ..کمی گذشت دیال واسمون چایی اورد توی
چشمای خوشرنگش که رنگ عمه هما بود نگاه کردم چقدر دوسش دارم دیالن رو کمی که گذشت صدای
زنگ در اومد اریو هم اومد ولی کامال جدی بود زیاد حرف نمیزد .دخترشون خیلی ناز بود درست شبیه
اریو بود.
عمو حسام:داداش سورنا امشب باید اذون نوه امون رو تو بخونی.
بابا:من؟؟؟من سال به دوازده ماه سیزده ماهشو مشروب میخورم .من پاک نیستم.
ولی مگه میشه؟؟؟؟-خب داداش خودت بخون.
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خود عمو حسام اسمش رو خوند.
رو به اریو:اسمش رو چی میگذاری؟؟؟
اریو:ایسان..

برق تحسین توی چشمای بابا موج میزد جمع خیلی خوشحال بودند .اون شب هم گذشت ولی اریو ما رو
نمیبخشید .خیلی سریع گذشت وجمعه فرا رسید امشب دیگه دیال تا عمر داره پیشمه رفتم سمت ارایشگاه
همراهم همه بودند اریو بابا عمو حسام بردیا نیما عمو شهاب ..عمو رامین همه خوشحال بودند بعد از
ارایشگاه رفتیم سمته عمارت بابا .رفتیم اتاقی وخیاط مخصوص لباس دامادیم رو اورد با کمکش پوشیدم
بابا اومد وپاپیونم رو زد .همه تیپ زده بودند .عمارت سبک معماری جالبی داشت ومراسم همینجا برگذار
میشد دوبلکس بود وروی تاق سالن هزار متری کناف کاری وگچ بری کار شده بود اون هم خیلی ظریف
.ساعت  44بود رفتم ودیالن رو به اتلیه بردم کمی خنده دار بود عروس با اون شکم بزرگش.
دیال همش غر غر میکرد ولی من راضیش کردم بعد از انداختن چند عکس رفتیم سمته عمارت ..حسابی
شلوغ بود تا ساعت  42شب حسابی خوش گذشت همراه دیال بابا کرمی رقصیدم وجمع کنار ایستاده بود
ونگاه میکرد .اسفندیار بابا بزرگ اریو هم بود .بابا کامال عادی باهاش برخورد کردتوی چشماش دنیایی از
تهدید بود ..اریو پیشم ایستاد وگفت:
داداش.جانم.دلم شور میزنهمن هم کمی استرس دارم.بابابزرگ اینجاستمیدونم من هم واسه همون میگممن باید یه چیزیو بگم-چی؟؟؟
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بابابزرگ قبال ازم خواسته بود بابا رو بکشم.یهو گفتم:چی؟؟؟تو مارو بخشیدی؟؟؟

عه دیونه االن وقتش نیست امشب میترسم بالیی سره بابا بیارهنترس بابا از لحاظ امنیتی تامینه بعدشم اینقدر دیونه نیست که جلو جمع بزنه بابا رو دور از جون بکشه.ارسن استرس روی مخمه من این نگاهش رو میشناسم.بابا اومد پیشمون
چیزی شده پسرا؟؟؟اریو:بابا تورو خدا این بابا بزرگ اسفندیار رو بنداز از جشن بیرون
یه تای ابروی بابا پرید باال.
تو به من گفتی بابا؟؟؟اریو توی چشماش نگرانی موج میزد وکامال استرسش رو انتقال میداد دیال اومد وهمه سکوت کردیم.
بیا بریم عشقم اهنگ رقصه تانگو شد.ودستم رو کشید وسط خندیدم وهمراهش رفتم از پشت گرفته بودمش وریتم اروم اهنگ رو با رقصمون
مچ کرده بودم .اروم دستش رو اورد باال ودستامون رو توی هم گذاشتیم سرش رو روی شونه ام گذاشت
خواستم چرخش بدم که صدای شلیک اومد.
دیال :آآآآآآآآآآآآییییییییییییی..
---------دیالن:
وقتی ارسن از پشت گرفتم دلم میخواست توی چشمای ابیش غرق بشم چقدر با خاموش شدن چراغ ها
رنگش بیشتر مشخصه صدای شلیک اومد حس کردم گرمم شد وبعد درد شدیدی
دادزدم:اآآآآآآآییییییییییییییییییی
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وهمون موقع صدای شلیک دیگه ایی چراغ ها روشن شد دستم رو اروم گذاشتم روی قسمت باالی شکمم
که نزدیکه نزدیکه قلبم بود ارسن با چشمای درشت نگاه میکرد مثله اینکه هنگ کرده بود حس خیسی
حس کردم وقتی دستمو دیدم پر از خ-و-ن شده بود ارسن یکدفعه داد کشید:
دیـــــــــال.ومن رو به سمت خودش برگردوند نایی نداشتم ولو شدیم با هم روی زمین دستش رو روی قلبم گذاشت
قلبم میخواست بزنه از سینه ام بیرون
مگه میشه؟؟؟
مگه میشه این قلب بمیره؟؟؟
همه جمع دورمون جمع شدند متوجه کسی نبودم ارسن بلوزش پر از خ-و-ن شده بود لباس عروسم هم
رنگ قرمز گرفت
دادزد:لعنتیا یکیتون زنگ بزنه امبوالنس..
دستام میلرزید یکدفعه بغضم ترکید:
بچه ام.ودستم رفت روی شکمم تکون های ریزی خورد.
ارسن هق هق میزد:دیال دیال جان من ترو خدا دووم بیار االن امبوالنس میرسه..
خوابیدم خواب اخر میشه؟؟؟
نه نمیشه که
مگه میشه من ساده برم؟؟؟
--------ارسن:
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پشت در اتاق عمل بودیم داشتم دیونه میشدم مگه میشه توی لباس دومادی عشقت رو غرق خ-و-ن ببینی
؟نمیدونم کاره کیه ولی هر کس باشه نابودش میکنم اریو هم دست کمی از من نداشت  6.ساعت بود که
کسی از در اتاق عمل بیرون نیومده بود بابا سعی داشت دلداری بده منو ولی مگه میشه؟؟؟؟صدای ونگ
بچه فضای بیمارستان رو پر کرد..
تو چشمای بابا نگاه کردم اریو میگفت کشش اتاق عمل رو نداره وداره دیونه میشه واال خودش به دیال
رسیدگی میکرد کمی گذشت پرستار همراه ت-خ-ت نوزادی وبچه ایی روش بیرون اومد اومد سمتمون
پدر بچه کیه؟؟؟منتبریک میگمدیال؟؟؟چیزی نگفت ورفت.
دادزدم:خانم پرستار دیال.
وهق هق زدم  5دقیقه بعد دکتر اومد بیرون.
چیشد دکتر؟؟؟فعال که مریض توی کما رفته.چی کما؟؟؟؟بله.سورنا:برمیگرده؟؟؟
شاید به کبد وقلبشون اسیب جدی رسیده کبدشون رو از دست داد وقلبشون هم ضعیف کار میکنه..چی؟؟؟همه هق هق میزدیم مگه میشه..
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داشتم دیونه میشدم مثله پرنده ایی که بال وپری واسه پرواز نداشته باشه نگاهش توی مغزم حک شده
بود سر خوردم کنار دیوار وسرم رو پایین انداختم وبه روزگار خودم لعنت فرستادم اگه من توی زندگی
دیال نبودم هیچ وقت این اتفاقا واسش نمی افتاد صدای دختر ی کنار گوشم نشست
اقا ارسن ایشون قوی هستن دیال خانم رو میگم مطمئن باشید برمیگردند.یک روز میگذره.
یک روز که دیال هنوز از کما بیرون نیومده بابا بزرگ اسفندیار اومده اینجا اونی که فوت شده از مامور
های سیاسی بوده همون که به دیال شلیک کرده نمیدونم کیه ولی اینجور که پیداست تقصیر از اون مار
افعی نیست فعال قدرت فکر کردن به هیچ کس جز دیال رو ندارم حتی نرفتم پسرم رو ببینم دکتر رفت
سمته اتاقی که دیال بود اومد بیرون ولبخند زد:
ایشون بهوش اومدند.روبه سقف کردم وگفتم:خدایا شکرت.
همه خوشحال بودند بابا واریو رو توی ا-غ-وشم گرفتم از خوشحالی اشک میریختم خیلی خوبه که عشقم
ایستاد من کنارشم رهاش نمیکنم رفتم سمت پنجره ای سیو در حال جدا کردن وسیله های مربوطه وسیم
ها از بدنش بودند پرستار بهش ما رو نشون داد نگاه کرد ولی چقدر رنگش پریده بود مثله فرشته ها
خوابیده بود دختر مو بلوندی که همیشه ارزوش رو داشتم دکتر اومد بیرون.
یک نفر میتونه بره.همه من رو فرستادند داخل لباس مخصوص پوشیدم ورفتم پیشش
عشقم.ارسنوگریه کرد رفتم پیشش وب-غ-ل-ش کردم سرفه کرد.
ارسن من باید برم خب.-چی؟؟؟دیونه شدی عشقم کجا؟؟خخخخخخ
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من دیگه وقتم تمومه خب .به همه بگو حاللم کنن مخصوصا اقا اریو خیلی اذیتش کردم.سیس عشقم اخه تو کجا میخوایی بری بدونه من؟؟؟ارسن گوش کننه تو گوش کن این چرندیات چیه؟؟؟؟هنوز دستگاه ضربان قلب بهش بود به خودم فشار کوچیکش دادم وگفتم:
تو از پیشه من جایی نمیری.نگاش کن .ارسن سرداری کله شق ودیونه .میدونی عاشق همین دیونه بازیات شدم.بیخیال پنجره شدم واینکه بقیه نگاهمون میکنن و ....گذاشتم ازش جدا شدم اشکش چکید
ارسن بعد من دوباره ازدواج کن خوشبختی رو از خودت دریغ نکن .باز عاشق بشو پای یه سنگ قبرنمون
دادزدم:عههههه نمیخوایی این چرندیات رو تموم کنی؟؟؟
باشه عشقم ..ولی بدون دیال دوست داره .واگه زندگیت رو ادامه ندی حاللت نمیکنمایستادم وخندیدم
اخه خل ودیونه شدنتم بهت میاد خخخخخبین خنده بودم که یکدفعه دستگاه ها شروع به جیغ زدن کرد خنده ام کامال محو شد دیال دست وپاش
شروع به لرزش کرد
ب-غ-لش کردم:
عشقم عشقمهمه دکتر ها اومدند توی اتاق ب-د-نش رو محکم گرفته بودم داد میکشیدم:عشقم..
حولم دادند کنار
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دکتر422:وات.
وبرنگشت بیشتر دستگاه ها جیغ کشید
-120 .
نه.
-140
نمیشه
رفتم سمته دیوار ومشت کوبیدم به دیوار
-200 .

هق هق میزدم اونایی که پشته شیشه بودند هم به شیشه میکوبیدند.
-220 .
وباز اون سوت لعنتی کی باورش میشه یه جوون بمیره؟؟؟
کی باورش میشه یه عشق از ریشه خشک بشه؟؟؟؟؟
اون پارچه سفیدی که روی عشقم کشیده بود.
دادزدم:حیووونا نکشید اون پارچه رو ما هنوز تو خونمون نرفتیم
ودم در از پا در اومدم همه گریه میکردند خاله هلینا اینقدر خودش رو میزد.
کی باورش میشه از خانواده عمو روهام کسی نمونه؟؟
عمو حسام دیونه شده بود تنها خواهر زاده اش فوت کرد داداش اریو ب-غ-لم کرده بود که خود زنی
نکنم وجسد دیالنم رو به سرد خونه بردند
چقدر یخ..
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هوای یخ بدن عشقم رو امشب توی ا-غ-و-ش میکشه چه بی انصافه این روزگار لعنتی درست توی اوج
خوشیات میاد وبیخ خرت رو میگیره هق هق زدن از من گذشته بود بی صدا گریه میکردم مثله اینکه
زبونم قفل شده بود رفتم وتوی راهرو سردخونه نشستم.
بابا با صدای کامال گرفته:بیا بریم پسرم.
میخوام امشب اینجا بمونم .پیشه عشقم بخوابمارسنوهق هق زد.
بابا شب عروسیمون که تو اتاق عمل بود نمیذاری حاال که اروم خوابیده بمونم وتماشاش کنم؟؟؟؟میدونیهمیشه وقتی میخوابید غرقش میشدم ولی دیالنم که دیگه پانمیشه ..دیال منو تنها گذاشت .دیال بدقولی
کرد .ببین واسش اومدم اینهمه راهو ..ببین از امریکا زدم بیرون .ولی اون بدقولی کرد خیلی زود تنهام
گذاشت .خیلی زود.
بابا نشست وا-غ-وش پدرانه اش رو به روم گشود.
بابا دلم داره اتیش میگیره .ببین از هوای سرد متنفره ها .چرا پا نمیشه عشقم؟؟؟؟ما که با هم زندگینکردیم .من یه صبح هم چشمم توی چشمش باز نشد .یه روز هم کنار هم نگذروندیم عاشقونه .بابا زود
نبود که رفت؟؟؟
ودادکشیدم:خیـــــــــلی زود بود بابا .دارمــــــــــ میــــــمیرم بابا.
وهق هق میزدم کی باورش میشه؟؟؟
دیگه هیچ صبحی چشمم توی چشمش باز نمیشه
دیگه هیچ غروبی نیست تا دلش بگیره.
وقتی رفت وتوی اوج زندگی تنهام گذاشت فهمیدم عشقم از اولشم یه پرستوی مهاجر بوده.
توی این گرمای تابستونی بدجور دلم قندیل بست..
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غروب شهریور امروز  3شهریوره روزی که عشقم به خاک شپرده شد.
روزی که خیلی تنها شدم با کرختی خودم رو روی دوش بابا انداختم چشمام درست جایی رو نمیدید
نشستم توی ماشین وچشمم رو بستم .به روزایی که بود فکر کردم.
به اینکه عروسیمون تبدیل به عزا شد.
اونم عزا عشقم..
کسی که باهاش تازه اول راه بودم کسی که تا اومدم مزه عشقش رو بچشم رفت کسی که االن من رو
کشته حس کردم دیگه روحی تو بدنم نیست.
کاش اونروز دوریشو تحمل میکردم وبرنمیگشتم.
تا شاید هیچ وقت بخاطر من نمیمرد.
کاش عروسیش با اردشیر بهم نمیخورد.
واالن من موندم ویک یادگاری ازش.
یک یادگاری دوروزه
یک پسر که حتی تا حاال ندیدمش وهنوز توی بیمارستانه نیمه های راه بودیم اریو وشیرین هم همراهمون
بودند.
بابا بریم بیمارستان.بابا:االن؟؟
بریم.بابا دور زد ورفت سمت بیمارستان اروم در رو باز کردم وپایین اومدم گیج میرفتم ولی سعی کردم رو
پاهام باشم هر کسی منو با اون حال میدید چیزی زیر ل-ب میگفت.
کت وشلوار مشکی بلوز مشکی واون حال داغون وخراب رفتم سمت پذیرش به پرستار با صدایی خش دار
وگرفته گفتم:
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میخوام بچه مو ببینمپرستار متعجب:بچه تون؟؟؟
بابا ایستاد کنارم واریو وشیرین اونطرف من.

بابا:سورنا سرداری هستم پدر ایشون ارسن سرداری سه روز پیش یک خانم اوردن دبه اسم دیالن .دیالنه
پرستار:اهان بله راهرو رو تا ته برید سمت چپ بعد از اون با اسانسور برید باال
بابا:ممنونم
اهسته قدم برمیداشتم فکرش رو هم نمیشه کرد رسیدیم به قسمت کودکان.
پرستار:چیزی شده اقایون؟؟؟
اریو:میخواییم پسری که دوروز پیش به دنیا اومد رو ببینیم.
پرستار:همون که مادرش فوت شد؟؟؟
این کلمه هزار بار توی سرم کوفته شد بابا چشم غره ایی به پرستار رفت پرستار سریع گفت:
توی اتاق مخصوصه .وزن وقدش خیلی عالیه میخوایین ببرینش؟؟؟ببرمش؟؟؟
دیگه نسبتم با این بچه چی میتونه باشه؟؟؟
بابا:البته.
کمی بعد پرستار اومد وبرگه ترخیص رو بهمون داد وگفت:
تصفیه حساب کنید وبیایین من اماده اش میکنم این شیطون کوچولو رو.من نایی نداشتم نشستم روی صندلی های راهرو.
اریو:من میرم تصفیه حساب میکنم.
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ورفت دو دقیقه بعد اومد برگه رو به یکی دیگه از پرستار ها داد پنج دقیقه ایی گذشت پرستار همراه بچه
اومد ایستادیم پرستار اومد سمتم.
یعنی باید بگیرمش؟؟؟
این یادگاری کوچولو رو؟؟؟
شونه هام مردونه لرزید نمیتونم هق هقم سالن رو گرفت اریو وشیرین وبابا واون پرستار هام به گریه
افتادند به سختی دستم رو دراز کردم وگرفتمش یکی از پرستار ها جعبه ایی دستش بود داد به بابا:
اقا این لباس های خانم وطالهاشه.عقب عقب رفتم سمته دیوار وبهش تکیه زدم سرم رو به دیوار گذاشتم واشک هام جاری شد.
بابا:اریو بچه رو بگیر.
پرستار:اقا حالتون خوبه؟؟؟؟
اریو بچه رو گرفت بچه خودشون دست شیرین بود نمیتونستم به چهره بچه ام نگاه کنم بابا اومد سمتم وبا
یک دستش که ازاد بود کتفم رو گرفت.
بابا میخوایی امشب اینجا بستری بشی؟؟؟حالت خیلی بده.نه .بریمپرستار با گریه گفت:
غم اخرتون باشه.بابا:ممنونم.
وراه افتادیم سمته پارکینگ نشستم داخل ماشین چه هوای گرفته ایی داشت روز هام اریو بچه رو داد جلو
توی ب-غ-لم بود حاال شروع کرد به گریه کردن.
بابایی گریه نکن مامان دیگه نیست..بابا سرش رو روی فرمون گذاشت وگریه کرد
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عزیز بابا حسابی تنها شدیم .مامان تنهامون گذاشت.بابا کمی که خالی شد راه افتاد سمته عمارت عمارت از صدای شیون وجیغ پر شده بود همراه بچه ام رفتم
باال وسمته اتاق خوابمون که قرار بود از منو دیال باشه گذاشتمش روی ت-خ-ت اروم شده بود بهش نگاه
کردم چقدر شبیه دیال بود ولی چشماش کامال شبیه من بود ابی رنگ کتم رو در اوردم و روی کاناپه کنار
اتاق انداختم کمی گذشت صدای دو تقه به در خوردن اومد وبعد در باز شد صحرا بود چشماش قرمز بود.
سالم.جواب سالم رو همیشه واجب میدونستم
سالم.اومد داخل شیشه شیری دستش بود.
پدرتون گفتند بچه توی ماشین گریه میکرد.نشستم روی کاناپه چیزی نگفتم چی دارم بگم؟؟؟
با اجازه.اومد ونشست پیشه بچه وشیشه شیر رو داخل دهنش گذاشت رفتم سمته پنجره به منظره نگاه کردم
.چقدر نبود دیال عذاب اوره..
اقا من برمچیزی نگفتم رفت رفتم سمته پسرم پیشش دراز کشیدم.
میدونی بوی مامانت رو میدی؟؟؟اروم خوابیده بود پسرکم که دیگه تنهاست
من واسه چی اینجام؟؟؟
چجور با غم عشقم کنار اومدم؟؟؟
رفتم سمته کتم ورفتم از اتاق بیرون
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امروز دیال رفته زیر خاک ومن اینجام؟؟؟
اینقدر دوری مگه ممکنه؟؟
همه زن ها شیون میزدند تحمل نداشتم بشنوم تحمل نداشتم ببینم بابا به سمتم اومد
کجا ارسن؟؟؟چیزی نگفتم.
دستم رو گرفت:کجا؟؟؟
با صدای خش دار.
بذار برم بابا تحمل ندارم.بابا:صحرا برو باال پیش بچه
دست بابا از دور بازوم ول شد رفتم سمته ماشین صدای اریو اومد:
تو رانندگی نکنی بهترهبگذار تنها باشم.باهم میریمبهت گفتم میخوام تنها باشم میفهمی؟؟؟نه تویی که نمیفهمی ..االن حالت خوب نیست یه موقع تصادف میکنی.بهتر میرم پیشه دیال.ارسن اصال به این چرندیات فکر نکن تو االن یه بچه ازش داری اگه دیال زنده بود واینجور میدیدت هیچوقت نمیبخشیدت .هیچ وقت به این چیزا فکر نکن تو باید کنارش باشی میخوایی اونم مثه ما غم بی پدر
مادری رو بچشه؟؟؟
نشست پشت رل نشستم پیشش راه افتادیم نمیدونم کجا قرار بود بره
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دارم میرم توچال.توچال؟؟؟اره .چند روز اینجا نباشی بهتره.تو به چه حقی منو از دیال جدا میکنی؟؟؟ارسن .دیال دیگه نیست.من میخواستم برم سره مزارش.اینجوری روحیه ات داغون میشه.سریع دور بزناصال بهم گوش کن.نمیخوام نمیفهمی؟؟؟-ارسن داداشم .لطفا.

نمیدونستم چه غلطی کنم حرف هاش قانعم کرده بود ولی من دیگه به این زندگی امیدی نداشتم بی صدا
اشک هام ریخت.
همش این شش ماه که نبودی از تو میگفت ..خیلی عاشقت بود.هیچ وقت فراموشش نمیکنم هیچ وقت.وبعد از اون روز که اریو من رو برد جواب دادن هام به سوال هاش یک کلمه ایی بود کم کم حس میکردم
دارم دیونه میشم  12روزه که اومدیم خونه ی کوهستانیش توی منطقه توچال امروز چهل دیالنه باز میگه
امروز هم نمیریم وفردا میریم دیگه حوصله بحث باهاش رو ندارم هر چی نباشه خودشم  12روزه که از
بچه اش وشیرین جدا شده .شیرین واسش فیلم های بچه اشون رو توی واتس اپ میفرسته بابا یکبار اومد
اینجا به جز دو کلمه جوابش رو ندادم یعنی وضعم با اریو هم همین بود توی هفته شاید سه بار خواب دیال
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رو میدیدم که میگفت حاللت نمیکنم داری از همه چیت میگذری وهمش ناراحت بود ولی من دیگه راه
برگشتی به این زندگی لعنتی نداشتم
هیچ راهی درست رسیدم به همون نقطه ایی که ادم نابود میشه.
همون نقطه ایی که نفس کشیدن توش سخته.
یک هفته از چهل دیال میگذره االن توی راه برگشتیم حس میکنم کم کم همه چیز داره از یادم میره سر
وضعم حسابی بهم ریخته شده ریش هام حسابی بلند شدن زیر چشمم گود افتاده وده کیلویی الغر شدم
بابا میگفت تحمل اینجور دیدنم رو نداره وواسه همینه نمیتونسته بیاد پیشمون اریو دو بوق جلوی عمارت
بابا زد چونکه ریموت همراهش نبود در رو اقا حسن باز کرد هوا بارونی بود وبارون ریز میبارید..
رفت داخل دختری با لباس باغبونی چتر به دست در حال رسیدگی به گل ها بود گل هایی که هیچ وقت
پژمرده نمیشدند .از ماشین رفتم پایین بادیگارد های بابا زیاد شده بود دختر قیچی باغبونیش رو زمین
انداخت چقدر چهره اش اشنا به نظر میرسید چی بود اسمش؟؟؟
یکدفعه از اون سوی باغ داد زد:
اقا ارسن اومدید؟؟؟؟ودوید سمتمون خسته عینکم رو برداشتم دستم رو داخل موهام کردم
اریو ایستاد کنارم:به به ببین واست چکار میکنن همه اول صبحی .اینم از صحرا خانم.
صحرا بهمون رسیده بود ونفس نفس میزد.
سالم اقا ارسن خوبید؟؟؟برقی توی چشماش بود که خیلی وقته از چشمای من گرفته شده سالم خیلی کم صدا وارومی کردم واز
کنارش بی تفاوت رد شدم اریو چیزی بهش گفت نفهمیدم قبل از اینکه در عمارت رو باز کنم خودش باز
شد یک نفر من رو توی ا-غ-و-ش کشید
-پسرم اومدی؟؟؟؟
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یک ماچ اینطرف ویک ماچ اونطرف خاله هلینا بود دستام کنارم شل بود هیچ عکسی العملی نشون نمیدادم
وبعد ازا ون عایشه خانم
یکی یکی همه ب-غ-لم کردند ومن در جواب همشون یک سالم اهسته گفتم ورفتم سمته اتاقم روی راه
پله بودم که بابا که ندیده بودم از  87روز پیش تاحاال صدام کرد
ارسن بابا اومدی؟؟؟برگشتم سمتش از پله ها باال اومد دستم رو گرفت
بابا جان چرا اینقدر الغر شدی؟؟؟خودتی؟؟؟اشکی مثل مروارید گوشه چشمش بود صدای ونگ بچه ایی توجهم رو جلب کرد از یکی از اتاق های باال
می اومد بی تفاوت به بابا رفتم سمته صدا توی اتاقی بود که پیشه من بود در اتاق رو باز کردم بچه داخل
ت-خ-ت خواب مخصوصش که سفید ابی بود در حال دست وپا زدن بود.
رفتم باالی سرش سکوت کرد توی چشمای ابیش چشم دوختم دستای کوچیکش رو توی دستم گرفتم
االن دو ماهه شده بود باز شروع به گریه کرد از ت-خ-ت درش اوردم وب-غ-لم گرفتمش اصال
نمیتونستم تنظیمش کنم اروم روی کولم گذاشتمش.
سیس گریه نکن االن مامانت میاد.چی گفتم من همون لحظه از تکون دادنش ایستادم به حرفم فکر کردم
اریو با هق هق:داداش.
توی چشمای تک تکشون که به اشک نشسته بود نگاه کردم بچه رو دادم دست بابا واز اتاق زدم بیرون
رفتم سمته اتاقم.
نشستم روی لبه ت-خ-ت سرم رو حائل کردم بین انگشتام کالفه بودم دراز کشیدم روی ت-خ-ت اروم
چشمم رو بستم یکدفعه مثله اینکه برق بهم وصل شده باشه
دادزدم:کجاست؟؟؟
همه اومدند داخل اتاقم
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اریو:چی کجاست؟؟؟
لباس دیال .چرا دکور اتاق عوض شده؟؟؟همه توی چشمام نگاه کردند ایستادم ورفتم سمته عایشه خانم
کجاست عایشه خانم.عایشه:اقا جان اقا.
دادزدم:کجاست؟؟؟
حسابی اعصابم بهم ریخته بود
باز دادزدم:به چه حقی این اتاق رو بهم زدید؟؟؟؟؟
بابا:ارسن صدات رو پایین بیار من گفتم.
بابا تو چکار کردی هان؟؟؟؟بهتون میگم کجاست .کی بهت این حقو داده که دست بزنی به وسیله هایاین اتاق؟؟؟
صحرا پرید وسط جمع ودخالت کرد.
اقا ارسن اگه احترامی واستون قائلیم به خاطر پدرتونه پس صداتون رو بیارید پایین وسرش داد نزنید.تو دیگه کی هسی؟؟؟برو بابا وباز داد زدم:کجاست.متقابال صحرا دادزد:من هر کی هستم احترام بزرگترم رو دارم هیچ میدونید به خاطر شما پدرتون چی
کشیدند توی این مدت.
کاسه داغ تر از اش نشو..باز صحرا دادزد:فکر میکنید به جایی میرسید برید زیر شیرونیه .برید وخودتون رو از خاطرات کسی که
دیگه نیست ومرده خفه کنید.
حولش دادم کنار ورفتم سمته زیر شیرونی بعد از کمی جست وجو پیداش کردم یک هفته میگذره از
بحثمون باهم
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زیاد ندیدمش کسی کاری به کارم نداره فهمیدم که از بچه ام اون ومامانش مراقبت میکنن بیشتر توی
اتاقم وبیرون نمیام بعد از یک هفته جرات کردم برم توی باغ زیر بارون قدم میزدم دیدمش از دور وقتی
متوجه من شد قیچی رو زمین گذاشت وراهش رو کج کرد واز سمتی رفت مثله اینکه باهام لجه به جهنم
کل باغ رو قدم زدم رفتم داخل نشستم روی کاناپه های توی سالن کمی که گذشت صدای اریو اومد اون
هم اینجا زندگی میکنه؟؟؟
عسل بابا نفسمی تو.از روی پله ها در حال پایین اومدن بود.
شیرین دادزد:اریو میندازیش حاال.
اریو:نترس بابا این توله سگ اینقدر خوشگل شده .دل ادمو میبره
وروی هوا تکونش داد متوجه من نبود دست کشیدم به ریش هام که حسابی بلند شده بود چرخش داد
روی هوا ومتوجه من شد.
داداش .ارسن خوبی؟؟؟وخندید وسمتم اومد نشست پیشم وبچه اش رو توی ب-غ-لش گرفت بچه اش شبیه عروسک بود.
داداش خیلی خوشحالم که اینجایی .خوبی؟؟؟خوبم.بچه اش رو نگاه کردم خندید
خوشگله نه؟؟؟خیلی.نمیدونی چقدر بامزه اس وقتی تکونش میدم میخنده با اینکه دوماه ونیم سه ماهش بیشتر نیست.لبخندی زدم وایستادم شیرین هم اومد
-اِ داداش ارسن قدم من سنگین بود؟؟؟کجا؟؟؟
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-برم اتاقم.

اریو:ازصبح تا شب داخل اتاقتی یه جمعه رو بمون اینجا .االن هم بابا حسام ومامان هلینا وبقیه میان
پس بهتره برم.صحرا از اونطرف سالن رد شد.
اریو خندید وگفت:ابجی صحرا چیه باز غرغر میکنی؟؟؟؟
صحرا واسش زبون در اورد ورفت نه بابا این دختر انگار خیلی یاقیه رفتم سمت پله ها ورفتم باال صدای
گریه میومد باز رفتم سمت همون اتاق صحرا در رو باز کرد ورفت داخل
چیه عزیزم.منصرف شدم از رفتن به داخل.
الهی اومدم قربون اون چشمات برم .عزیزمی .فندقکم.چقدر خوب با بچه ام برخورد میکرد دو ماه گذشته اواخر بهمنه ونزدیک عید ریش هام که حسابی بلند
شده پایین توی جمع نرفتم تاحاال ولی دور از جمع میرم توی باغ چرخی میزنم ومیام باال صحرا رو هم به
دفعه شاید دو سه بار دیده باشم رفتم سمته اینه خیلی انگار اوضاع خرابه کمی صورتم چاق تر شده بود تا
اول بارم که اومده بودم ولی هنوز همون ده کیلو کم کردنه بود رفتم سمته ح-م-ا-م ریش تراش رو به
برق زدم شروع کردم به تراشیدن ریش هام موهام هم حسابی بلند شده بود کمی با موزر کوتاهشون
کردم بعد از اون صورتم رو شش تیغه کردم امروز پنج شنبه اس میرم سره مزار .این  6ماه کسی باهام
زیاد حرف نزده میدونن حسابی بی اعصاب شدم وبه همه میپرم توهین میکنم حتی به بابا بیش از صد بار
توهین کردم جلوی خدمتکارا واریو سراغ بچه ام هم نرفتم حاال خوب شد رفتم داخل ح-م-ا-م .بعد از
دوش مفصلی که گرفتم رفتم سمته لباس هام از بین لباس هام بلوز چهار خونه سفید مشکی رو کنار
گذاشتم شلوار کتان کبریتی مشکی هم گذاشتم ساعتم هم که همیشه دستم بود وضد اب بود با حوله واون
قسمت باالییش که روی سر بود به موهام کشیدم وبعد از اون با سشوار به موهام حالت دادم وکمی کرم مو
زدم کمی اوضاعم بهتر شده بود لباس هام رو پوشیدم وعطری رو که دیال واسم خریده بود رو زدم کارت
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اعتباریم رو داخل جیب کت مشکی مخملم گذاشتم وپوشیدمش ورفتم بیرون .همون موقع شیرین واریو از
اتاقشون با بچه اشون اومدند بیرون
شیرین:نه امکان نداره..
اخمی غلیظ کردم ورفتم سمته راه پله ها
اریو صدام کرد:ارسن خودتی؟؟؟
ایستادم وبرگشتم همون موقع صحرا در اتاقش رو باز کرد با چشمای گرد شده نگاهم میکردند رفتم
سمته پله ها بدونه اینکه چیزی بهشون بگم رفتم پایین بابا هم متعجب ایستاد وبهم نگاه کرد.
سوییچ ماشینم کجاست؟؟؟بابا بعد از تمام شدن تعجبش گفت
چیزه بیا این سوییچ ماله تو ولی کجا؟؟؟؟گفتم از ماشین خودم.اریو:اون ماشین رو بابا فروخت به جاش این سوییچ رو بگیر
داد زدم:اخه به اجازه کی توی زندگیم دخالت میکنید.
صحرا اومد ودست به سینه روبه روم ایستاد وگفت:
به جای اینکه میتپیدین توی اتاقتون وغمبرک میگرفتید میخواستید فکر وسیله هاتون باشیددستم رو مشت کردم ودادزدم:
به چه حقی با من اینجور حرف میزنی؟؟؟تو کی هسی؟؟؟؟ها؟؟؟دختر یه خدمتکار..بابا سیلی محکمی بهم زد سوییچ رو دستم گرفتم وراه افتادم سمته ماشین اریو دوید پشته سرم.
ببین ارسن بخدا بابا نمیخواست بزنه..-اریو بکش کنار تا احترامت رو زیر پا نگذاشتم.
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میخوایی چکار کنی؟؟؟فوحشم بدی؟؟؟مگه واسه کسی احترامی گذاشتی.ناراحتید میرم از اینجا.نه ببین.تو ببین .بکش کنار از سره رام.رفت کنار وگفت:
حداقل بگو کجا میریو وکی میایی؟؟؟بچه نیستم ..بر میگردم.وسوار شدم .راه افتادم اخم هام رو حسابی توی هم کشیدم رفتم سمته گل فروشی دسته گل رز زرد
خریدم رفتم سمته بهشت زهرا گذاشتمش روی مزار دیال بعد از خوندن فاتحه ایستادم که برم
دیال .بعد رفتنت دلم رو هم بردی .باز میام سرت.ورسوار ماشین شدم بی هدف توی شهر میچرخیدم کنارم ماشینی ایستاد شیشه ماشینم پایین بود
دختره:اوییی جیگر اینقدر اخم میکنی گربه نخوردت.
شیشه رو دادم باال زد به شیشه عه لعنت به ترافیک شیشه رو پایین دادم اخمم رو غلیظ تر کردم
چته انقدر اخم کردی جوون.جای اینکه بخوایی دوست پسر پیدا کنی تو ترافیک فکر اخر عاقبتت باشوهمون موقع ترافیک باز شد سریع گازش رو گرفتم وراه افتادم پشت سرم با  826شون اومدن تا دختر
بودندمیدان حر رو رد کردم وکمی جلوتر پیچیدم توی کوچه  15اومد کنارم زدم رو ترمز.
من دنباله دوست پسر نبودم اونم موردم کره خری مثه تو باشه.اها واسه همینه تا اینجا اومدی؟؟؟-االغ اینجا خونمونه.
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اها داری حسابی نخ میدی دیگه.-اگه بیایی باال که حسابی خوشحال میشم.

نگاه عاقل اندر سیفیانه ایی بهش کردم موی بلند رنگ شده ابرو های پهن دماغ عملی ل-ب ها پروتز.
نمیایی؟؟؟؟برو دختر خوب تا یه کاری دستت ندادم.من عاشقه اینم که یه کار دستم بدیوهمراه دوستای ه.ر .....ه اش شروع به خندیدن کردند.
که اینطور.رفتم پایین شیک زنگ درخونه ایی که نشون میداد رو زدم کمی بعد مردی اومد پایین دخترسریع موهاش
رو داخل کرد
بفرمایید اقا.شما با اون خانم ها نسبتی دارید؟؟؟بله چطور؟؟؟میشه از خیابون جمعشون کنید؟؟؟مگه چه غلطی کرده؟؟؟از خودش بپرسید.ولبخندی به دختر زدم که اخمی غلیظ بهم تحول داد رفتم وسوار ماشینم شدم وراه افتادم رسیدم به بام
تهران ساعت  4نیمه شب بود موبایلم رو همراهم نبرده بودم به صبح فکر کردم اون سیلی که بابا به خاطر
اون انتر بهم زد تا ساعت  3بامداد اونجا بودم وبعد از اون رفتم سمته خونه ریموت رو زدم ودر باز شد
رفتم داخل پیاده شدم ورفتم سمته باغ پنجره اتاقی که رو به باغ بود توجهم رو جلب کرد  32سانت با
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زمین فاصله داشت به راحتی میشد بری داخلش المپش روشن بود یعنی اتاق کیه؟؟؟رفتم سمتش از پرده
های حریر معلوم بود اتاق صحراست میتونم یکم تهدیدش کنم دو تقه زدم به پنجره.
-------صحرا:
وقتی صبح دیدمش قلبم بی قرارش شده بود چقدر خوشتیپ شده بود ولی وقتی اونجور جلو همه بهم
گفت دلم شکست وقتی عمو سورنا بهش سیلی زد کمی دلم خنک شد ولی دلم ازش حسابی گرفته بود
بیشعور رو میمونه توی حس خودم بودم فکر نکنم هنوز اومده باشه چند خطی رمان نوشتم رمانم رو به
اتمام بود دستم رو توی موهام فرو کردم یه بلوز استین سه ربع پوشیده بودم ویک ساپورت مشکی موهام
رو هم باز کرده بودم دورم
دو تقه به پنجره خورد کنجکاو شدم کی میتونه باشه ولی خیلی ترسیدم پرده رو کنار زدم ارسن بود پنجره
رو باز کردم وگفتم:
چیه؟؟؟یکدفعه گلوم رو گرفت وکمی حولم داد تا اومدم به خودم بیام پرید داخل چشماش از خشم قرمز شده
بود تا اومدم بایستام یقه لباسم رو کشید وبلندم کرد گردنم رو گرفتو در دهنم رو با اون دستش قدم ازش
ده سانتی کوتاه تر بود منو چسبوند به دیوار وخودش کامل بهم چسبید صدای نفس های عصبیش واون
حرارتش به پوستم میخورد ترسیدم ازش اروم از زیر دندون غرید:
اینقدر چایی شیرین میشی چی عایدت میشه؟؟؟؟ترسیده بودم اونم خیلی زیاد زهر خندی کرد وگفت:
که ترسیدی خفه ات کنم .ببین دور وبر من نباش این رفتار لوست رو هم کنار بگذار واال میبنی که میتونمخفه ات کنم خفه ات میکنم اعصابمو سگی نکن.
توی چشماش نگاه کردم چند ثانیه به دقیقه کشید کم کم حالت چشماش از خشم تغییر پیدا کرد یخ شده
بود .اروم دستش رو از دهنم برداشت واز گلوم کمی صرفه کردم ایستادم وبهش گفتم:
-تازه فهمیدی سگی؟؟؟سگ بودی.
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عصبی ترش کردم باز چسبید بهم ولی گلوم رو فشار نداد
ببین صحرا نگذار داغونت کنما..هههه چقدر ازت میترسم وای خودمو خیس کردمصدای پایی اومد که به اتاقم نزدیک میشد حول کرد دلم خواست کمکش کنم نمیشد بره بیرون دیر میشد
سریع رفت داخل کمد انگشت اشاره اش رو با تهدید رو به من گرفت وبا چشماش واسم خط ونشون
کشید دو تقه به در خورد
تازه سر وضعم رو نگاه کردم وای من جلو این پسره اون هم از زیر در کمد نگاه میکرد .سریع در کمد رو
باز کردم .ومانتوم رو از اون سمتش با نفرت کشیدم وشالم رو روی سرم انداختم
بفرمایید.عمو سورنا بود
اومد داخل.
سالم دخترم بد موقع که مزاحم نشدم؟؟؟نه .بیدار بودم.میدونستم بیداری ورمان مینویسی اومدم میتونم بشینم؟؟؟ارسن ابرو باال انداخت ولی من گفتم:
بفرمایید.بوی عطرش توی اتاقش پیچیده بود اخه احمق چرا عطر مارک میخری که اینجا بوش بیاد
عمو سورنا:ارسن رو دیدی؟؟؟اومده ماشینش توی محوطه اس ولی نیست میخواستم باهاش حرف بزنم
دروغ گفتم:نه ندیدمش
دروغ میگی صحرا؟؟؟-دروغ؟؟نه چطور؟؟؟
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اخهلبخندی زد که تبدیل به قهقه شد
چیزی شده؟؟؟-بوی عطرش تو اتاقت پیچیده.

حول کردم:خب چیزه .من هم از همون عطر دارم نمیشه که..
نمیشه که چی؟؟؟یه نفر از اون عطر داشته باشه.باشه .نمیدونم داره چکار میکنه ولی.ونگاهش به سمته کمد رفت.
بهش سخت نگیر بخاطر همسرش اینجور شده خوب میشه.خیلی عمو سورنا تیز تر از اون حرفا بود که میدونستم ایستاد فکر کردم میره ولی رفت سمته کمد.
عمو اونجا نه.یه تای ابروش پرید باال
تو که چیزیو مخفی نمیکنی؟؟؟نه اخه چیو؟؟؟وکاش دروغ نمیگفتم که حتی روم نشه دیگه تو چشمای عمو نگاه کنم در کمد رو باز کرد مردک با اون قد
بلندش مگه میشد توی کمد جابشه.
ارسن بیا بیرون.اومد بیرون وبا خشم توی چشمام نگاه کرد .واقعا از خجالت در حال مرگ بودم نمیدونستم االن عمو
سورنا راجع به من چی فکر میکنه.
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ارسن:من رفتم.
سورنا:کجا؟؟؟
-خسته ام حرفیه؟؟؟

باز با تندی با پدرش برخورد کرد یعنی همش همین بود اخالقش واعصابش حسابی بهم ریخته بود.
سورنا:اره حرفیه .ساعت  3نیمه شب تو اتاق این دختر چکار میکنی.
به خودم مربوطه.سورنا به طرف من:صحرا اینجا چکار داشت؟؟؟واقعا باورم نمیشه بهم دروغ بگی..
عمو سورنا .بخدا نمیخواستم دروغ بگم اون منو..ارسن پرید بین حرفمون:
صحرا خانم میگفتند که واسه رمان نوشتن مشکل داره..سریع گفتم:دروغ میگه عمو .اومده بود میخواست خفه ام کنه.
وبا حالت پیروز مندانه ایی توی چشماش نگاه کردم یه تای ابروی سورنا پرید باال:
میخواست چکار کنه؟؟؟؟ارسن:واقعا احمقی .گاگول.
وسریع از اتاق رفت بیرون وقتی رفت پنج دقیقه بعد عمو مثله بمب خنده منفجر شد.
چیزی شده؟؟؟نه ولی ارسن واقعا یه چیزش میشه .نه؟؟؟؟؟؟؟مثه اینکه بچه ام پاک دیونه شده.عمو .خخخخخخخببین واقعا میخواست خفه ات کنه؟؟؟-اره بهم گفت چایی شیرین واز این حرفا.
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به دل نگیر اعصابش واسه اون حرف که بهت زده خورد بوده .خواسته یه جور جبران کنه اینجور شده..باشه .من از اولشم به دل نگرفتم.عاشقشی نه؟؟؟یه تای ابروم پرید باال کامال اب شدم رفتم توی قعر زمین.
نه چه عشقی.باز دروغ؟؟؟اگه عاشقش نبودی سعی نمیکردی به خاطرش دروغ بگی یا اون دوماه که نبود همشسراغش رو میگرفتی
عموسیس .من به کسی نمیگم ولی تو عاشق این کله شق شدی..عمو منگریه افتادم دلم نمیخواست کسی از حسم نسبت به ارسن بدونه.
گریه واسه چی صحرا؟؟؟این کامال طبیعیه ..اشکال نداره من که نگفتم چرا عاشق پسرم شدی.عمو لطفاباشه گریه نکن .ولی عاشق ادم عادی نشدی میدونی که؟؟؟میدونمواین میدونی که اصال دوست نداره؟؟؟میدونم.یعنی میخوایی به دوست داشتنش ادامه بدی؟؟؟نه اون یه هیوالس..-پس چی خخخخخخخ..
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-عمو.

جانم ..تو میدونی که ارسن پسره من دیگه یه ادم عادی نیست؟؟؟؟حتی اریو هم ثابت کرده اون یکمعقلش پریده
ولی اون ادم خوبیه .قلب یه ادم هیچ وقت نمیمیرهحرفای قشنگی در موردش میزنی ..میگفتن خیلی با احساسی ولی فکرش رو نمیکردم انقدر واینو میخواممطمئن باشم که باز درموردش فکر میکنی من نمیخوام از روی عالقه زندگیت رو واسه پسرم به هدر بدی
کسی که گفته تا اخر عمرش نه عاشق کس دیگه ایی میشه ونه دیگه میشه مثله ادم قبلی .واینم میخوام
بدونی که اون پسر بچه  6ماهه ایی که اون باال خوابید میدونی کیو میگم دیگه دایان .دایان رو هم حتی
طرفش نمیره که از ج-ن-س خودشه ویادگاری از عشقش پس به نظر من ارسن رو فراموش کن به
موقعش با یه پسر خوب اشنا میشی .اصال کی بهتر از نیما یا بردیا.
عمــــــو.این عموت واسه چی بود؟؟؟واسه حرفام یا نیما وبردیا.عمو بیخیال این دوتا بشیم خب.یعنی میگی ارسن رو نمیخوایی ول کنی؟؟؟نه من کاری باهاش ندارم فقط این دو نفراین دو نفر چی؟؟؟بردیا که میگه عاشق یه نفره تاحاال توی جمع چند باری اعالم کرده.واینم میدونی که نیما عاشق توئه؟؟؟با چشمای گرد شده عمو رو نگاه کردم.
اینجور نگاه نکن .نیما عاشقته از پدرش چند بار خواسته پا پیش بگذاره ولی من اجازه ندادم.-ولی..
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اون عاشقته نمیخوایی بهش فرصت بدی؟؟؟-بهش فکر میکنم.

باشه .پس اگه قراره بهش فکر کنی ارسن رو بیخیال بشو .اون دیونه اس یهو بالیی سرت میاره..نمیاره .اون باید خوب بشه.الحق که لجبازی..ورفت از اتاق بیرون به حرفش فکر کردم نیما عاشقمه؟؟؟
غلط کرده بیشعور.
پتو رو روی سرم کشیدم ولی مگه تا وقت اذان خوابیدم بعد از نماز یه چرت زدم روزش اتفاق خاصی
نیافتاد زیاد جلو چشم ارسن نبودم با بدنی کرخت از خواب بیدا شدم رفتم بیرون ساعت  2بود مامان مثه
همیشه توی اشپزخونه بود ودر حال درست کردن صبحانه از پشت گرفتمش جیغی کشید.
د مامان چرا جیغ میزنی.اخ دختر جان اخرش تو منو سکته میدی که مادر..چقدر لحجه اش شیرین بود کاش من هم به غلیظی مامانم حرف میزدم.
نترس مامانه خوشگلم.لبخندی زد تکیه زدم به درب چوبی اشپزخونه ولی این خونه واقعا یه چیز دیگه بود  52متر اشپزخونه
قصریه واسه خودش اونم با این امکانت هرچند عمارت عمو سورنا توی رشت وساری هم خیلی بزرگ بود
ولی اینجا خیلی باحالهیکدفعه دسته در توی کمرم خورد بی هوا داد زدم:
یابو ..مگه گاویواز جلوی در کنار رفتم ارسن با اخم غلیظی اومد تو هر وقت نگاهم میکرد فکر میکردم میگه موهات رو
بکن داخل بی اختیار دستم به سمته مقنعه ام میرفت امروز ساعت  42دادگاه دارم کارام رو کرده بودم کمی
صبحانه بخورم وپیاده برم تا دادگاه.
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عایشه خانم.جانم به قربانت اقا جان بیدار شدید؟؟؟میشه واسم کمی صبحانه اماده کنی.با طعنه گفتم:عجب بعضیا دیگه توهین نمیکنن.

با خشم نگاهم کرد ونشست پشت میز چهار نفره ایی که توی اشپزخونه بود از نگاهش نفرت میبارید.
خوشگل ندیدی؟؟؟لبخند مسخره ایی زد وگفت:
میمون ندیدم.ببند دهنتو سگ پاچه گیر.محکم زد رو میز مامان لپش رو کشید وگفت:
خاک تو سرم باز تو زبون درازی کردی مادر جان؟؟؟؟ایستاد وگفت:
من سگ .کاری نکن این سگ پاچه اتو بدجور بگیره .شامپانزه.وباز نشست سر جاش کل کل کردن باهاش مثله ریختن اب تو هاونگ بود فایده که نداشت همش ادمو
خورد میکرد اروم جوری که خودم وخودش بشنویم گفتم:
کثافت حالیت میکنم .به من میگه شامپانزه.اروم تر گفت:چجور مثال؟؟؟
وچشمکی زد روی میز گلدون رو دیدم دلم میخواد بکوبم سرش خیلی عصبیم کرده دستم رفت به سمتش
وتوی یه چشم بهم زدن زدم توی سرش اون عقل نداره من بی عقل ترم وپا به فرار گذاشتم قید صبحانه
رو هم زدم اینقدر دویدم که زدم از باغ بیرون وقتی میدویدم صدای فریادش رو میشنیدم به جهنم.
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رسیدم سره کوچه اخیش کمی اروم تر راه رفتم اینجوری پدرش در اومد با قیافه اش فکر کردم ویکدفعه
زدم به صورتم وبعد خندیدم مثله اینکه منم دارم دیونه میشم جلوم ماشینی بوق زد سه متر پریدم باال یه
تای ابروم پرید باال به ازارایی که جلوم ایستاده بود نگاه کردم داخلش چیزی معلوم نبود افتاب بهش
میتابید رفتم سمتش وبا لگد زدم بهش
اوییی مردک االغ بدون واسه کی بوق میزنی .کاری نکن خ-ش-ت-کت رو جر بدما فنج.در ماشین باز شد واقا نیما اومدند بیرون همونجور در حال فوحش دادن بودم ایست کردم وای خدای من
داره میخنده.
رو اب بخندی.عینکش رو برداشت.
سالم صحرا خانم .پس با مزاحماتون اینجور برخورد میکنید.کمی خجالت کشیدم.
شما که هرچی خواستید گفتید؟؟؟خجالتش کجا بود؟؟؟دیدم با عجله میدوید گفتم چیزی شده.یاد چند دقیقه پیش افتادم چیزی از خونه عمو دور نشده بودم یکدفعه ارسن نیاد واسه پس گرفتن حساب
که دیدم در ویال داره باز میشه سریع چسبیدم به بازوی اقا نیما
ترو خدا سواربشید بریم.چکار کردی؟؟؟ترو خداقهقه ایی زد وسوار شد ومن هم رفتم اون سمتش.
دور بزن د یاال االن میاد.کی میاد؟؟؟؟-دور بزن دیگه
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دور زد واز کوچه زد بیرون نفسی از سره اسودگی کشیده وگفتم:
یاال تا میتونی از اینجا دور شو.یه تای ابروش پرید باال..
یاال دیگه چرا نگاه میکنی مثه بز؟؟؟سریع ماشین رو روشن کرد وراه افتاد نیمه های اتوبان بود که خندید وگفت:
کی میاد؟؟؟چیشد؟؟از کی ترسیدی؟؟؟بیخیال از کی بترسم اخه؟؟؟صحرا.درد وصحرا جدی میگم ..حاال منو یه گوشه پیاده کن میخوام پیاده روی کنم.یه تای ابروش پرید باال.
بی انصافی نیست تو این ساعت منو بفرستی توی ترافیک؟؟؟؟خب میرسونمت تا مسیری که میخواییبری.
نه االن زوده.خب میریم همون اطراف یه کافی شاپی چیزی.دیگه چی؟؟؟؟همینم مونده با شما بیام کافی شاپ بزن کنار جوون.عجب صحرا خانم.بهت گفتم نگه دار.ناراحت شدید؟؟؟نگاهش کردم چقدر مظلوم شده بود یاد حرفای عمو سورنا افتادم نیما عاشقته توی چشماش نگاه کردم
خجالت کشیدم .باز پرسید:
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ناراحت شدی از طرز برخوردم؟؟؟نه فقط میخوام پیاده روی کنم لطفا اگه میشه..باشه.خوب بود وحرف گوش کرد وزد کنار..
میبینمتون.خیلی ممنونم خدانگهدار.راه افتادم وای خدای من چه عفرته اییه این ارسن..
من عاشق کی شدم کرمت رو شکر؟؟؟

ساعت  42ربع کم بود رسیدم به دادگاه سریع رفتم داخل وبا موکلم هماهنگ کردم دادگاه ساعت یک
تموم شد بیرون که رفتم دوستام ایستاده بودند.
ارمیتا ورزینا.
ارمیتا:سالم چه خبر؟؟؟
سالمتیدادگاه چطور بود.منو وموکلم بردیم.تبریک میگم.ممنونم من باید برم.باشه بای.باهاشون خداحافظی کردم وزدم بیرون از دادگاه ماشین عمو اونطرف تر واسم بوق زد عجب ماشینش
شبیه گاو پیشونی سفیده مثلش توی این شهر به انگشت دستم شاید نرسه شمارشش رفتم وسوار شدم
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سالم صحرا جان خوب بود؟؟؟سالم عمو بله بردیمعالیه ولی خونه که میریم فکر نکنم ببری.ل-بم رو به دندون گرفتم وسرم رو پایین انداختم
با گلدون زدی توی سرش؟؟؟؟خخخخخخخخخ-عمو مجبورم کرد.

عجب .فکر کنم دعواهای شماها حاال حاال ادامه دار باشه نیما هم اومد وگفت چیشدهمردک دهن لق.تصادفی گفت اومده بود دنباله اریو برن بیمارستان..عجب .خب حاال خوبه؟؟؟ارسن؟؟؟به خونت تشنه اسباز ل-بم رو به دندون گرفتم.
خب مجبور نبودی بزنی توسرش که سرش بشکنه..بعد از اینکه فرار کردم اومد بیرون نه؟؟؟اومد بجورتت ولی پیدات نکرد.االن بیام خونه..خخخخخخخ نترس من هستم.عمو..زدی سرش رو شکوندی تبش رو هم بکن .چهارتا بخیه خورد.-واییییییی..
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عمو راه افتاد توی راه به همه چیز فکرم کشیده شد واینکه دیگه با اون نیمای دهن لق جایی نرم رسید
جلوی عمارت .استرس گرفته بودم هوا افتابی بود امروز روز شنبه بود حیاط ماشین های زیادی توش بود
البد اقا شهاب واقا حسام وخانواده هاشون اینجان همونطور هم بود وقتی رفتم داخل جمع که منو دید اول
سکوت کرد وبعد مثله بمب منفجر شد خودم هم دلم خیلی میخواست بخندم ولی مگه میشه ابروم میرفت
رفتم توی اتاق توی جمع ارسن نبود بعد از خوردن ناهار جوونا رفتند بیرون وتوی محوطه باغ بودند
ومسن تر ها هم داخل حرف میزدند کمی با دایان بازی کردم وبه مامان دادمش بهم میگفت مامان خنده ام
گرفته بود اخه من کجاش شبیه مامانشم؟؟؟
رفتم کنار استخر وشروع کردم از کناره های استخر راه رفتن هیچ وقت جرات نداشتم برم داخل اب دریا
یا استخر میترسیدم .پسر ها ودختر ها واریو این ها هم نشسته بودند دور میز گردی که وسط باغ بود
وگپ میزدند ارسن اومد داخل بهش توجهی نکردم ولی سرش رو با چسب وباند بسته بود البته یه بانداژ
مربعی شکل بودکه بهش چسب کاغذی زده بود وکمی رنگ خون داشت یاد صبح افتادم واصال متوجه
حضورش کنارم نشدم یکدفعه یکی در گوشم گفت:
شنیدم از اب میترسی.ومن رو حول داد توی اب تقال میکردم جیغ میکشیدم هرچی دست وپا میزدم به عمق زیاد استخر
میرسیدم یکدفعه شیرین دادزد:
روانی از اب میترسه.اب توی ریه هام داشت میرفت کمی گذشت حس کردم یکنفر پریده داخل اب من رو کنار استخر انداخت
.چشمام سیاهی میرفت اب زیادی خورده بودم سرفه کردم وهمش رو باال اوردم دورم همه ایستاده بودند
نیما از لباس ها وسر وصورتش اب میچکید همه تا دیدند چشمم باز شد کنار رفتند ایستادم ارسن داشت
میرفت برگشت ولبخندی زد وگفت:
کم بود جبران هم نمیشه ولی گر به گر.
دویدم سمتش وموهاش رو از پشت سر کشیدم محکم مشت میزدم توی کمرش وانداختمش روی زمین
اون هم موهام رو گرفت وشروع به کشیدن کرد اینقدر هم رو زدیم وغلط خوردیم که رسیدیم به محوطه

988

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

باغچه همونجور که منو میزد دست بردم سمته گالی باغچه که حسابی شل بود ومشتی ازش رو پاشیدم
توی صورتش از روم کنار رفت ایستادم ودست زدم بچه ها میخندیدند
حاال من جلو زدم ارسن خان.خواستم برم که مقنعه ام رو از پشت کشید وپاره شد افتادم روی زمین روی زمین بهش لگد زدم موهام رو
که باال بسته بودم رو دستش گرفت اخ که چقدر موهام بلند شده بود تا زیر ب....م میومد وبا قیچی باغبونی
چید انداخت جلوم.
جیغ زدم:موهام.
از پشت کش بریده بود االن به زور حساب میکردی اندازه اش  7سانت میشد..
دادزدم:حیون.
قه خنده زد ورفت کثافت موهامو چید شروع کردم به گریه کردن
میمون بچه بابام نیستم ادمت نکنم.اریو خان نشست پیشم ومقنعه ام رو دستم داد سرم کردم ودو طرفش که پاره شده بود رو به هم گره
زدم ایستادم وموهام رو دستم گرفتم
همین موها رو میکنم تو حلقت امشب ببینید همتون شاهد باشید کثافت دیوث.همه میخندیدند از دستش حسابی عصبی بودم با سر ووضع گلی رفتم داخل جمع مسن تر ها زدند زیر
خنده عمو سورنا گفت:
باز چیکار کردید باهم شما دوتا که سر ووضعتون اینه؟؟؟نیما رو به اریو:داداش لباس داری؟؟
وهمراه اریو رفتند باال مامانم که پیششون نشسته بود موهام رو دست دید وگفت:
صحرا موهات.اینبار جمع جوون تر ها زدند زیر خنده شیرین در حالی که بچه اش رو تکون میداد گفت:
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-ارسن واسش با قیچی باغبونی چید..

همه متعجب نگاه کردند وبعد هم خندیدند دیگه تحمل نداشتم رفتم سمته اتاقم ودوش گرفتم تاشب به
هزار تا نقشه فکر کردم ساعت  42بود صدام کردند واسه شام تکه ایی کم از موهام رو که خیلی میشد واسه
خودش رو دستم گرفتم وراه افتادم سمته اشپزخونه شیرین هم در حال کمک کردن بود
شیرین اینو بذار جلو ارسن.فکر نکنم بیاد پایینمیاد ..واسه اینکه باز به یه نفر بپره میاد مطمئن باش با اون اخالق سگیش.شیرین خندید وگفت:راست میگی که خیلی گند اخالق شده یکی باهاش حرف بزنه بهش میپره.
موهام توی بشقاب ارسن بود عمدا واسه اینکه عکس العملش رو ببینم روبروش نشستم همه شروع کردند
به غذا خوردن .واسه خودش کشید دل توی دلم نبود اخمش از همیشه غلیظ تر بود اولین قاشق قرمه
سبزی رو که خورد با تمام توان اوق زد ورفت سمت دستشویی سرویس پایین همه بهم نگاه میکردند
سرم رو زیر انداختم پنج دقیقه بعد که اومد ایستاد باالی سرم همراه با بشقاب خورش خودش
دادزد:این چیه؟؟؟؟
من نمیدونمکه نمیدونی؟؟؟زود باش بخور این بشقاب رومن نمیخوام دست زده توئه.توی چشمام با خشم نگاه کرد وگفت:
همین حاال میخوریش.رسما دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار انتظار چنین کاری رو ازش نداشتم.
-نمیخوام.
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دادزد:همین حاال..
ایستادم وگفتم:من سیر شدم.

دستم رو گرفت ومحکم نشوند سره جام اشک توی چشمام جمع شد وشروع به ریختن روی گونه ام کرد
نیما صورتش برافروخته شده بود عمو سورنا ایستاد وداد زد:
این کارا یعنی چی ارسن؟؟؟؟بابا صداتو پایین بیارمیخوایی چکار کنی؟؟؟؟تو خونه خودم بهم بی احترامی میکنی پسره کودن؟؟؟همینه که هست.گمشو از خونه ام بیرون.تو چشمای باباش نگاه کرد بشقاب رو ول کرد روی زمین که هزار تکه شد ورفت سمته راه پله ها واقعا
میخواست بره؟؟؟
عمو ببخشید تقصیره من بود از صبح تا حاال چکار بهش دارید؟؟؟باید ادب یاد بگیره.با چمدونش اومد پایین سورنا فکر نمیکرد چمدونش رو ببنده وبره.
برو اتاقت ارسنچمدونش رو کشید ورفت سمت دایان میخواد اون رو هم ببره نه امکان نداره من بدونه دایان دیونه میشم
نه تنها من بلکه عمو هم حسابی بهش وابسته شده عمو رفت سمتش
چکار میکنی؟؟گفتم برو اتاقت ارسنلی الی الی بچه رو توی دسته دیگه اش گرفت وگفت:
-کاری که از اول باید میکردم.
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ایستادم ورفتم سمتشون.
اقا ارسن دایان رو کجا میبرید؟؟؟پسرمه هر جا برم میادترو خدا نبریدش.وبه گریه افتادم.
-اونوقت به چه دلیل؟؟؟

من بهش عادت کردم ترو خدا ترو به روح مادرتون.ولی ارسن یخ تر از این حرفا بود خواست بره سمته در افتادم به پاش:
ارسن ترو خدا ما بهش عادت کردیم.عمو سورنا حسابی اعصابش داغون بود.
ارسن داری عصبیم میکنی برگرد اتاقت وبچه رو هم بذار سره جاش.در رو باز کرد ورفت ومحکم در رو بهم کوبید دویدم بیرون دایان گریه میکرد حس کردم جونم داره ازم
جدا میشه .حسابی گند زد به شبه همه چمدون رو گذاشت طرف ماشین وبچه رو روی صندلی عقب عمو
سورنا رفت پیشش
ارسن تورو به روح عشقت دیال قسم میدم بابا نرو.ولی.عمو سریع دایان رو گرفت ارسن سریع رفت سمته اتاق خوابش حسابی بهم ریخته بود هیچ رغم نمیشه
باهاش حرف زد هیچ چیزی توی اون مغزش که اندازه فندقه نمیره االن دو هفته گذشته وشبه عیده زیاد
از اتاقش بیرون نمیاد .هممون نشستیم دوره سفره هفت سین.
ده
نه
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هشت
هفت
شش
پنج
چهار
سه
دو
یک.
سال نو مبارک.
با همدیگه رو ب-و-سی کردیم ارسن تا هفتم عید بیرون نیومد عید هم گذشت روزها به سرعت
میگذشت ولی من بعد از اون شب زیاد نمیدیدمش االن شش ماه از اون اتفاق میگذره تولده پسرش دایان
هم رد شد سالگرد همسرش دیال هم رد شد ولی حتی یک کلمه باهام حرف نمیزنه شبه تولد دایان که
اصال خونه نبود ویک تولد عمو واسش گرفت.
نیما خیلی پیغام میداد که بیاد خواستگاری ولی من ردش میکردم .مامان وبابا وحسین رفتند شمال برای
چند روز من مجبور شدم به خاطر دایان بمونم عمو هم که بیشترش شرکت بود یک پرستار نیم شیفت
واسه دایان گرفتم اریو وشیرین بودند پیشم شیرین که فقط میتونست به بچه خودش برسه ووقت هایی
که دادگاه داشتم به یک پرستار نیاز بود پرستار خیلی خوشگل بود سه روز دیگه تولده ارسنه .تصمیم دارم
واسش تولد بگیرم بابا اینا تا ده دوازده روزه دیگه نمیان ارسن بیشتر از قبلش بیرون میره نمیدونم چکار
میکنه ولی دلم میخواد دلش رو به دست بیارم واسش یک بلوز بافتم به رنگه سفید مشکی میدونم خیلی
بهش میاد حالت اسپرت داره تمامی خونه رو تمیز کردم با کمک شیرین اون پرستار افاده ایی رو هم رد
کردم خونه برق میزد کمی خونه رو تزئین کردم زنگ زدم به دوستای توی اداره ارسن واز اونا هم دعوت
کردم .وحسابی شلوغ کردم ساعت  44بود هنوز نیومده بود ما شام رو خورده بودیم ومنتظر این بودیم که
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بیاد وکیکش رو پاره کنه وقتی اومد چراغ ها رو خاموش کردیم نمیدونم این کارم درست بود یانه ولی به
هر حال انجامش دادم وقتی چراغ ها روشن شد واسش اهنگ تولد رو خوندیم ولی اخم غلیظی کرده بود.
دادزد:بسه .این کارا یعنی چی؟؟؟؟
رسما ضایع شدم همه ساکت شدند.
این بچه بازی ها چیه در اوردید؟؟؟برید خونه هاتون .مگه من بچه ام که واسم تولد گرفتید؟؟؟بیشتری ها رفتند ارسن هم به اتاقش رفت جمع خودمونی بود نیما وبارانا وبردیا هم رفتند حسابی ضایع
شده بودم
دلم میخواست بشینم وهای های گریه کنم اینهمه واسش زحمت کشیدم
بی لیاقتولی کی بود که گوش کنه شیرین اومد وبازوهام رو گرفت وب-غ-لم کرد
غصه نخور ابجی .درست میشهاریو:شیرین راست میگه صحرا جان .یکم تند خو شده.
خیلی بی لیاقته اینهمه واسش زحمت کشیدم با دستای خودم واسش کادوش رو بافتم .عوضی.وکادو رو دستم گرفتم خدا رو شکر دایان خواب بود بدونه اینکه در بزنم رفتم داخل
دادزد:هیچ معلومه اینجا چه غلطی میکنی.
خیلی حیونی ارسن .خیلی بی لیاقتی ..کثیفی..گمشو بیرون از اتاقممن من واست تولد گرفتم واسه توی بی لیاقت کیک سفارش دادم وپیراهن رو سمتش پرت کردم اینوواست بافتم .تو یه حیونی که گند میزنی به افکار ادم.
-خودت مصوببشی .حاال هم اینجا واسم ابغوره نگیر گمشو بیرون میخوام استراحت کنم.
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حمله بردم سمتش وبا مشت میزدم بهش دستام رو باال گرفت وسیلی محکمی بهم زد کامال شکه شدم طعم
شوری خ-و-ن رو حس کردم تو چشماش نگاه کردم اشکم ریخت..
یکدفعه دستش رو به پشت سرم گذاشت وسرم رو جلو کشید وکاری رو که انتظارش رو نداشتم رو انجام
داد
کمی همراهیش کردم یکدفعه کنار کشید شکه دستم رو روی ل-ب-م گذاشتم از اتاق سریع رفت بیرون
ودر رو محکم به هم کوبید کمی بعد از اتاقش رفتم بیرون شب تاصبح چشمام روی هم نرسید.
--------ارسن:
وقتی اون حماقت رو کردم بعدش به خودم اومدم توی این مدت با دخترای زیادی بودم ولی صحرا مثله
اونا نیست .نباید باهاش کاری داشته باشم من یه ادم کثیف شدم شب رو نرفتم خونه صبح ساعت  6بود
رفتم ومستقیم رفتم اتاقم  3روز میگذره که صحرا رو ندیدم با پسرم هم زیاد رابطه ام خوب نیست باید
کمی بهش نزدیک بشم اون پسر منه .رفتم توی اتاقش یک دختر باالی سرش بود به هیکلش که نمی اومد
صحرا باشه
صحرا؟؟؟ایستاد وگفت:
وای ترسیدم.
تو چشماش همه چیز نوشته بود صورت عملی داشت.
سالم .شما؟؟؟سالم من بابای دایان هستموای خوشبختم .چه بابای خوشتیپی داری وروجک.ههه نظر لطفتونه.امروز کسی خونه نبود اریو وشیرین باهمدیگه رفته بودند مسافرت  5روزه به کیش.
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-نه بابا چه نظر لطفی؟؟؟؟خیلی خوشتیپی

ویه ع-ش-وه اومد رفتم کمی نزدیکش دست دایان رو گرفتم توی دستام واون دستمو روی نرده های
ت-خ-تش دختره که حتی اسمشم نمیدونم چیه دستش رو گذاشت روی دستم بهش نگاه کردم چشمکی
زد صاف ایستادم .لبخند نرمی زدم دستم رو بردم سمته کمر باریکش وبه طرف خودم کشیدم و...
یکدفعه یک نفر گفت:
هییییییییینیادم رفته بود در اتاق رو ببندم صحرا ایستاده بود کنار در چونه اش میلرزید چقدر معصوم شده بود توی
اون حال .چیزی نمیگفت فقط با نگاه ساده اش نگاهت میکرد خیلی ازش خجالت کشیدم دختره سریع
لباسش رو درست کرد ورفت .نشسته بودم روی ت-خ-ت واون همونجور بی حرکت به چهار چوب در
خیره شده بود سکته نکنه یه موقع .رفتم ایستادم جلوش.
صحرا.بغضش ترکید:
به من دست نزن عوضی..ورفت سمت راه پله ها دستش رو گرفتم
وایستا صحرا جان.ولم کن .جیغ میکشما ارسن ولم کن.دستش رو نه تنها ول نکردم بلکه به سمته خود کشیدمش شکه شده بود بدنش مثله بید میلرزید
صحرا ببین به خدا کارت ندارم.به پاهاش نگاه کردم شلوار لی پوشیده بود ولی خ-و-نی بود.
صحرا تو.رنگش پریده بود مثل بید میلرزید خواستم بگیرمش ضعف نکنه.

996

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-بهم دست نزن..

نمیتونست حتی در اتاق رو باز کنه رفتم دنبالش رفت سمته اتاقش وکمی بعد صدای شر شر اب اومد
عجب غلطی کردم رفتم باال پیشه دایان بیدار شده بود توی ب-غ-لم گرفتمش.
زنگ زدم رستوران وبرای صحرا چند سیخ جگر سفارش دادم وواسه خودم هم جوجه وکباب کمی گذشت
صدای زنگ در اومد رفتم وسفارش رو تحویل گرفتم باید میرفتم سر کار از اداره که بیرونم کردند این
مدت هم روی دوش بابا بودم .دایان توی یکی از دستام وسفارش ها توی دست دیگه ام بود وقتی رفتم
صحرا توی اشپزخونه بود غذا رو روی میز گذاشتم صدای فین فینش میو مد.
صحرا.بغضش ترکید
گمشو بیرون عوضی.بخدا من.تو چی؟؟؟؟میشه بری بیرون .ازت حالم بهم میخوره.واست جگر گرفتم بخور.گمشو.رفتم باال وقتی رفتم توی اشپزخونه دیدم که فقط درب دارو ها بازه وحتی به غذا دست هم نزده سریع
مغزم رادار داد دایان خواب بود رفتم سمته اتاقش در زدم:
صحرا..لعنتی درو باز کن توضیح میدم.- ..
-صحرا.
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نمیشه کاری کرد دویدم سمته باغ واز پنجره اتاقش رفتم داخل قرص ها دستش بود ومیخواست بخوره
سریع زدم زیر دستش تیغی رو که روی دراور بود برداشت پریدم سمتش ودستاش رو محکم گرفتم
اونقدر فشردم دستاشو که تیغو ول کرد همونجور که روی ت-خ-ت بود بین پاهام ودستام قفلش کردم
فریاد میزد.
ولم کن ..عوضی ولم کن..کمی که گذشت بی حال شد سرش روی شونه ام بود.
سیس صحرا سیس دیونه میخواستی خودکشی کنی؟؟؟حالم ازت بهم میخوره ارسن .بهم حالت بدی میده نگاهت کنم .خیلی وقیحی.صحرا.نمیتونستم رهاش کنم اروم سرم رو داخل موهاش کردم که حاال ده سانتی بلند شده بوداز اونروز
وگردنش رو بوییدم وب-و-سیدم
دادزد:نکن عوضی ..ولم کن
اروم رفتم سمته صورتش من چم شده ارسن بیخیال صحرا از اوناش نیست.
بقران خودکشی نمیکنم ولی ولم کن ..ترو خدا بهم دست نزن ..ترو خدا عابروم رو نبر.وسرش رو برگردوند وتوی چشمام نگاه کرد وگفت:
ترو خدا.ل..ـب...م.....و....به خودش اومد وباز جیغ کشید از وحشت میلرزید ویخ زده بود یکدفعه در اتاق باز شد
ولش کردم بابا بود رسما عابروم رفت بی برو برگرد مشتی حواله صورتم کرد پرت شدم به گوشه ایی
صحرا سریع پشتش قایم شد مثل گنجیشک میلرزید.
دادزد:عوضی تو چکارش کردی؟؟؟؟
ت-خ-ت هم خونی شده بود .از ""...صحرا
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-بابا من کارش....

با لگد محکم زد توی شکمم وهمونجور ادامه داد که خسته شد شاید هم حقم بود.
صحرا:عمو.
بابا با گریه گفت:صحرا تو چرا؟؟؟
صحرا گریه کرد:عمو باهام کاری نکرد ..من .من چیزه.....
وسریع رفت بیرون بابا توی چشمام نگاه کرد
ایستادم وگفتم:اینجا دیگه جای من نیست
حسابی دنده هام وصورتم داغون شده بود.
بابا:ارسن بتمرگ سر جات صحرا رو دوست داری؟؟؟؟
چی؟؟؟بابا دیونه شدی؟؟؟میخواست خودکشی کنه .وظیفه دونستم جلوشو بگیرم .این چرت وپرتا چیهتحویلم میدی؟؟؟حاالم برو کنار من برم
خودکشی واسه چی؟؟؟نمیدونم خودش خواسته دیگه .خدافظ بابا من نمیتونم تو این خونه با تو یکی کنار بیامارسن.خواستم برم سمته راه پله ها صحرا گفت:
صبر کنید.ایستادم ولی برنگشتم.
کسی که باید از اینجا بره منم نه شما.بابا:هیچکدومتون جایی نمیرید.
-چرا شما صحرا خانم مثه اینکه من واقعا خیلی از حقم گذشتم امروز من میرم.
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صحرا سریع اومد ودستم رو گرفت:

من اگه از این خونه برم شاید همه تون ناراحت بشید ولی اگه شما برید عمو سورنا نمیتونه تحمل کنهاونم بعد اینهمه سال
نگاهم کشیده شد به دست ظریفش که دور مچم بود واون اشکی که توی چشماش معلق میزد.
بابا:صحرا تو هیچ جایی نمیری اینو فکر کردی مامان بابات تورو دسته من امانت سپردن؟؟؟
عمو نمیتونم اینجا تحمل کنم.ودستش از دور مچم ول شد با گریه رفت سمته اتاقش دردش با من چی بود؟؟؟همین سوال رو بلند از بابا
پرسیدم
بابا این دختره دردش با من چیه؟؟؟نمیتونم تو خونه خودمون با یه دختر عشق ب-ا-زی کنم.رسما بابا تعجب کرده بود
تو چکار کردی ارسن؟؟؟عه بابا حاال باید به تو هم جواب پس بدم.ارسن تو تو با کی بودی؟؟؟کامال عصبی بود
عه نمیدونم من با دخترای زیادی بودم امروز هم این پرستاره یکم ع-ش-وه ریخت.بعدش تو؟؟؟ .وعصبی اومد سمتم دادزدم.بابا به حد کافی امروز در برابر مشت ولگد هایی که بهم زدی سکوت کردم کسی حقی نداره ازم جوابپس بگیره دلم میخواد اصال باتمام دخترای این شهر باشم حرفیه.
ورفتم سمته اتاق صحرا تا منو دید کمی ترسید چمدونش روی ت-خ-ت بود ووسیله هاش رو جمع میکرد
.
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صحرا خانم .بخدا یه سوء تفاهم شده .ببینیند من قصد بدی از بو....ی...دنتون نداشتم .بخدا نمیدونم چیبگم خودمو نمیبخشم اگه کسیو دوست داشتی وب.....دمت یه دفعه شد نتونستم جلو خودم رو بگیرم
صاف ایستاد عه چقدر گریه میکنه اشک هاش ریخت.
حیف.حیف؟؟؟
حیفه چی؟؟؟؟زیپ چمدونش رو بست ومحکم از سر راهش حولم داد کنار بری به درک دختره لوس از
خداتم باشه من ببو....مت بابا نبود نمیدونم کجا رفته بود صحرا سریع از خونه زد بیرون به جهنم برو کسی
نمیاد منت کشیت .صدای گریه بچه اومد اها دایانه رفتم باال حاال باید چکارش کنم؟؟؟اروم نمیشد شماره
صحرا رو گرفتم خاموش بود از بابا هم کمی تکونش دادم وباز خوابید ساعت  42شب شد این دختره
کجاست یعنی؟؟؟چرا بر نمیگرده؟؟؟؟صدای در اومد باز کردم عمو شهاب ونیما بودند نشستند توی سالن
که کمی بعد بابا هم اومد.
بابا:صحرا کجاست ارسن؟؟؟
رفت.همشون گفتند:رفت؟؟؟؟
بابا دادزد:یعنی چی که رفت؟؟؟
نمیدونم گفت حیف ورفت به من چه بره به درک.نیما ایستاد واومد سمتم وگفت:
چیو به درک؟؟؟ویقه ام رو گرفت یه تای ابروم پرید باال سریع عمو شهاب دخالت کرد وجداش کرد.
بابا باز داد زد:کجا رفت؟؟؟
متقابال دادزدم:سرم داد نزن میفهمی؟؟؟؟؟؟ها؟؟؟؟رفت به جهنم چه میدونم مگه من ناز کش
کسیم؟؟؟؟مگه چیشده یه خدمتکار دیگه یا یه پرستار دیگه واسه بچه میگیرم.
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بابا اومد سمتم وگفت:

واست متاسفم .اونم زیاد .حتی نمیگی بچه ام .حتی میم مالکیت به بچه نمیدی ..میدونی اون بچه ایی کهباال خوابید به صحرا میگه مامان؟؟؟؟ببین ..این پسرم اومده بود امشب با صحرا حرف بزنه وازش
درخواست کنه که بگذاره خواستگاریشون رسمی بشه حاال دیدی تویی که یه ادم پوچی این وسط نه صحرا
..
سریع از کنار بابا رد شدم به جهنم همتون سوار ماشینم شدم وزدم از خونه بیرون رفتم سمته بام تهران
چهار ساعتی گذشته بود راه برگشت رو گرفتم ساعت  8نیمه شب بود موبایلم رو هم خاموش کرده بودم
توی منطقه غرب تهران بودم .نزدیک ایستگاه اتوب-....و-...س بودم یه دختری نشسته بود لبه ایستگاه
توی این ساعت؟؟؟میخواست سوار اتوب-....و-...س بشه .لباسش منو یاد صبح وصحرا انداخت
دادزدم:صحرا صبر کن..
ایستاد نگاهم کرد خواست سوار بشه سریع پریدم اون سمت خیابون ودستش رو گرفتم وبه دنبال خودم
کشیدم صدای گریه اش میومد فقط نشوندمش توی ماشین وخودم هم نشستم چمدونش رو هم صندلی
عقب پرت کردم.
کجا میخواستی بری این موقع شب؟؟؟؟فقط گریه
دادزدم:کجا؟؟؟؟که از دست من فرار کردی؟؟؟؟از خونمون به خاطر من رفتی؟؟؟؟ولی هیچ میدونی توی
این ایستگاه چقدر ادمه کثیف هست؟؟؟چقدر ادم هست که دلشون میخواد یه شب رو بگذرونن .بجای
ت-خ-ت شاید روی کارتون کارت رو بسازن ..میدونی چند مورد از اینا رو میاوردن هرشب تو اداره؟؟؟
سکوت کرده بود.
باز دادزدم:د سکوت نکن االغ ..اون پسره بیچاره جون به سر شد.
با تعجب سرش رو اورد باال اروم گفت:کی؟؟؟
عاشق پیشه ات .خب نمیدونستم تو هم دوسش داری که حاضر نیسی با اون حماقت من تو چشمش نگاهکنیو وبری ولی من میرم باشه تو هم به نیما بله رو بده خیالش رو راحت کن..
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اقا ارسن-باشه بابا فهمیدم دوسش داری

بیشتر زد زیر گریه دخترای این دوره زمونه خل شدن ها سریع ماشین رو روشن کردم ورفتم سمته
عمارت نه بابا بابای ما به خاطر صحرا خانوم چقدر شلوغش کرده دم در عمارت پر بود از بادیگارد های
بابا رفتم داخل اوه اوه نگاه کن .فکر کنم عمو حسام وبردیا و همه رو هم بی خواب کرده پیاده شدم صحرا
هم پیاده شد رفتیم سمته سالن در رو با کلیدم باز کردم
اروم گفتم:خب برو داخل.
اشکش رو پاک کرد ورفت داخل صداشون میومد.
بابا:صحرا جان برگشتی؟؟؟؟
عمو حسام:تو که حسابی ما رو جون به سر کردی دختره خوب ..دیگه کم کم داشتیم به مادرت زنگ
میزدیم
نیما:صحرا خانم نگرانتون شدیم .چجور برگشتید؟؟؟
خواستم بره سمته راه پله ها کسی متوجه حضور من نشده بود
صحرا با بغض گفت:اقا ارسن .ایشون منو برگردوندند.
وبهم اشاره زد
بابا ایستاد وگفت:ارسن.
بهش توجهی نکردم ایشاهلل که این دخترم وشبخت بشه رفتم سمته اتاقم وچمدونم رو روی ت-خ-ت
گذاشتم لباس هام رو داخلش ریختم نگاه به در ودیوار اتاقم کردم
تجربه خوبی بود اما تلخ چیزی از شما شیرین نبود واسمزیپ چمدونم رو بستم ورفتم سمته اتاق دایان کیفش رو گذاشتم وی سریه از لباس هاش توی کارت
اعتباری به حدی پول بود که تامینش کنه تا یه کار خوب پیدا کنم.
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بابایی دیگه اومدم پیشت تا تنها نمونیم .نمیدونستم همه جا اضافه ام .داداش اریو یه حرفو راست میزد.نذار بچه ات مثه خودمون تنهایی بکشه .بابت این یه سال که تنها بودی واقعا ازت عذر میخوام .دیگه میم
مالکیت داری عزیزم اونم توی قلبم وکیف وبقیه چیز ها رو توی دسته دیگه ام گرفتم بیدار شد خندید
قربون خنده ات برم بابایی .بریم.رفتم از پله ها پایین البته با چه مکافاتی دسته چمدونم رو در اوردم وخواستم بکشمش که بابا صدام کرد
ارسن کجا؟؟؟گفتم که من دیگه تو این خونه جایی ندارم.ببین بابا برگرد باال.لطفا انقدر نخواه که حمایتم کنی .میخوام برم وبا پسرم زندگی جدیدی بسازمصحرا مثه ابر بهاری گریه میکرد وبرگشتم وراهم رو گرفتم ورفتم بیرون.
بابا با بغض صدام زد:ارسن ساده میخوایی بری؟؟؟
عمو حسام:پسرم یه اتفاقایی افتاده همه پاک میکنن از ذهنشون چرا میخوایی بری؟؟؟
میبینید که تو این مدت کارم تو اداره دیال .پسرم خیلی چیزا رو از دست دادم میخوام همشون رو بهدست بیارم ودر رو باز کردم.
دایان رو توی ماشین گذاشتم بارونم نم نم میزد چمدون ها رو هم داخل گذاشتم خواستم خودم برم
وسوار بشم که یکدفعه صحرا صدام زد.
ارسنایستادم اروم برگشتم پستونکی دستش بود با هق هق بهم داد.
اینو نبردی.گرفتم ازش.
-ممنونم.
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برگشتم خواستم قدم اول رو بردارم که باز صدام زد
ارسن.برگشتم باز
بله؟؟؟میدونی چرا از خونه تون رفتم؟؟؟نه دوست ندارم باز یه سری چیزا یادم بیاد توهم برو داخل نامزد جدیدت منتظره.ارسن./ .بله؟؟؟با گریه گفت:
چون دوست داشتم .ودارم.هنگ کردم سه بار پلک زدم
ههههه .منو؟؟؟مگه میشه منو دوست داشت؟؟؟؟واقعا متعجب بودم
اره دوسـتـ.دستم رو گذاشتم رو ل-ب-ش:
سیس تکرارش نکن من به دردت نمیخورم دختره خوب.وسوار ماشین شدم وسریع از اونجا دور شدم مجال حرف دیگه ایی بهش ندادم رسما عقلش پریده من چی
دارم که یه دختر بخواد عاشقم بشه؟؟؟
پول بابام؟؟؟؟
این قیافه ی نهض؟؟؟؟
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توی اینه نگاه کردم بابا دستش درد نکنه واسه دو ماهی یادگاری رو صورتم انداخته دنده ها هم حسابی تو
رفته ..پسرم یکدفعه خندید.
جون بابا؟؟؟ماشین سواری رو دوست داری؟؟؟؟اینم از دارایی های سورناس باید اینم سره فرصت بهشبرگردونم .من ماشینی که تو ایران به انگشت شمارهم نباشه میخوام چکار؟؟؟
اصل دله که اونم ندارم باز خندید جلوی داروخونه نگه داشتم وچند بسته شیر خشک ومای بیبی واز این
جور خرت وپرتا خریدم رسیدم سمته خونه ام توی منطقه غرب چه جالب صحرا دقیقا روبروی خونه من
اومده بود ماشین رو پارک کردم ووسیله ها رو توی دستام گرفتم بقیه اشم به نگهبان دادم تا کمکم بیاره
باال وقتی در خونه ام رو باز کردم حس خیلی غریبی بهم دست داد عروسکی روی زمین افتاده بود هدیه
من به دیال مبهوت نگاه میکردم همه جا رو .سیل اشک به چشمم هجوم اورد.
نگهبان:اقای سرداری کجا بگذارم اینا رو؟؟؟
- .
اقای سرداری؟؟؟..

-

دیال خانم ادم خوبی بود .امیدوارم روحشون شاد باشه ..میگذارم اینا رو روی اپن هر وقت چیزی خواستیدخبرم کنید.
ورفت .در رو بستم دایان خوابیده بود با هق هق کنار دیوار سر خوردم.
مگه میشه تو این خونه که بوی دیال هنوز توشه زندگی کرد؟؟؟
هنوز بوی عطرش بعد یکسال ویک ماه میاد هنوز وسیله ها پخشه خونه اس رفتم داخل اتاقش برسش
روی میز اینه بود دستم گرفتم موهای خوشرنگش داخلش بود رفتم ودایان رو هم اوردم وپیشه خودم
خوابوندمش روی ت-خ-ت دیال ..بالشت رو روی صورتم گذاشتم وبا تمام وجودم هق هق زدم وعطرش
رو بلعیدم اینجا اتاق عشقمه اینقدر گریه کردم تا خوابم برد با صدای گریه ی دایان از خواب پریدم رفتم
وواسش کمی شیر اماده کردم نه نشد اولین پستونک خیلی سفت شد ویه جوری ریختم وای چقدر جیغ
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میزد چقدر چشمام تار میدید چقدر خوابم میاد میخواستم به اندازه بریزم داخل شیشه شیر ولی دستام
اونطرف تر فرود میومد چشمام خسته بود میفهمی خسته...خخخ
دومین پستونک خیلی شل شد اونم ریختم عه لعنتی از بس خوابم میاد نمیتونم تمرکز کنم وصاف بریزم
توی شیشه این شیر خشک ها رو لعنتی
غر زدم :لعنتیه عوضی
وایییی بابا گریه نکن اومدم..خب درست شد روی دستم ریختم همونجور که روی شیر خشک زده عه عه سوختم وای اب باید ولرم
باشه.
لعنتی
باز از نو درست کردم چقدر گریه میکنه خب انگار درست شد رفتم پیشش وبهش دادم توی چشمام نگاه
میکرد دستم رو کشیدم روی سر کوچولوش.
لپش رو کشیدم
جوجه فنج من.شیشه شیر از دهنش در اومد لپش رو که کشیدم وجیغ زد وگریه سریع توی دهنش گذاشتم شیشه شیر
رو وریز ریز خندیدم
چقدر چشماش نازه وای موهاشو مثله خارجی هاس لپش رو ب....و....س..یدم دلم واسش قنج میرفت.
اخه توله سگ چرا من این یه سالو ازت دور بودم؟؟؟خندید بوی بد ازش بلند شد.
عه عه خرابکاری کردی..گذاشتمش روی زمین باز کردم مای بیبی ش رو.
-وایییییییی ..توله سگ پدر سوخته..
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دستمال مرطوب رو در اوردم وانداختم روش با حالت چندشی پاکش کردم ومای بیبی جدیدش رو
گذاشتم همونجور که روی جلد مای بیبی نشون داده خندید وپاهاش رو اورد باال رفتم ومای بیبیش رو
توی سطل دستشویی انداختم ودست هام رو حسابی شستم رفتم وب....-غ-ل-ش کردم بردمش توی
سالن روی کولم بود کمی زدم توی کمرش
یه دفعه گفت:اوق.
عه عه..
کمرم خیس شد دیگه نایی واسم نمونده بود گذاشتمش روی کاناپه ولباسم رو در اوردم پتویی از اتاقم
اوردم وانداختم روی خودم کشیدمش توی ب-غ-لم سریع خوابم برد با صدای در زدن از خواب پریدم
دایان هم گریه میکرد گرفتمش ورفتم از بین این همه شلوغی که وسط خونه بود به سمته در در رو که باز
کردم پتو از روی شونه ام افتاد بابا بود همراه عمو حسام وعمو رامین وبردیا وصحرا چقدر خوابم میاد
هنوزدایان اروم سرش رو روی شونه ام گذاشت
چیزی شده؟؟؟عمو حسام:نفرماییم داخل؟؟؟؟
آه ببخشیدواز جلوی در کنار رفتم بابا اخمی بهم کرد صحرا سرش پایین بود متوجه شدم که جز یه تاپ ورزشی
اسپرت چیزی تنم نیست از روی زمین بلوزم رو برداشتم وهمونجور که دایان دستم بود سریع پوشیدم
همشون با تعجب نگاه میکردند به خونه
بابا:بیا برگرد ارسن .ببین وضع خونه رو.
نوچ بابا.مگه نمیخوایی بری سره کار؟؟کی از این بچه مراقبت میکنه؟؟؟یکی رو پیدا میکنم نگرانش نباش.بردیا:اوه اوه چقدر خونه بهم ریخته اس
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خواستم در رو ببندم که نیما گفت:
-پس من چی داداش؟؟؟

یه تای ابروم پرید باال بابا مثه مهندس ناظر ساختمون ایستاده بود ونظارت میداد رسما قشون کشی کرده
بود خونه ام.
بفرمایید.اومد داخل در رو بستم.
کس دیگه ایی نمونده سورنا خان؟؟؟خیر با مهمونت درست برخورد کن.بله بله.ونشستم روی کاناپه کمی اسباب بازی بهداشتی دیشب از داروخونه خریده بودم چندتا از این عروسک
بوقی ها که بوق میزنه هم بود نشستم روی یکیشون بوق زد همه شون خندیدند دایان باز خوابیده بود
رفتم سمته اتاق دیال وگذاشتکش روی ت-خ-ت صحرا چیزی نمیگفت سرد وخاموش یاد دیشبش افتادم
دختره احمق این نیما که بهتره منه..
بهشون نگاه کردم به هم میومدن.
نیما:خب ارسن جان .ممنونم که دیشب صحرا رو اوردی .دیشب بله رو داد.
یه تای ابروم پرید باال مثه اینکه واسم فرقی نداشته باشه برخورد کردم وگفتم:
چه خوب .من برم چایی چیزی بیارم.بابا:بشین
نه راحت باشید سینک کمی بهم ریخته بود کمی قهوه ساز رو پاکش کردم وگفتم:
چی میخورید؟؟؟همه گفتند قهوه به جز صحرا که گفت چایی واسشون درست کردم وبردم.
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نیما:اخر اون ماه عقد وعروسیمونه.
جدا؟؟؟اوهوم صحرا چیزی نمیگفت.
صحرا خانم تبریک میگم.بابا بدجور نگاه میکرد مثله اینکه قتل کرده باشم
بابا کار بدی کردم؟؟؟همه این چند روزت کدوم کارات درست بوده؟؟؟-عه بابا دوباره.

عمو حسام:بسه داداش بهش گیر نده حاال که اومده ومیخواد روی پاش بایسته.
بابا:مگه من گفتم چرا؟؟؟گفتم توی خونه من هم میتونستی.
بابا باز بحثو پیش نکش..وصدای گریه دایان اومد منو صحرا همزمان ایستادیم.
صحرا:ببخشید
ونشست بی تفاوت بهش از کنارش رد شدم ورفتم ودایان رو اروم کردم وقتی خوابید رفتم بیرون
عمورامین:من اومدم که بمونم مثله قبل.
عمو رامین رو بخشیده بودم خیلی باهام کنار میومد
کار خوبی میکنی.بردیا:من هم میمونم داداش..
بردیا هم دوست صمیمیم بود.
-تو هم کار خوبی کردی.
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بردیا:واست از مدیر باز اجازه مصاحبه میگیرم .میگن توی دایره جنایی چند نفر نیرو الزم دارن.
خوبه .ممنونم.بابا وعمو حسام وصحرا ونیما رفتند.
عمو رامین:خب چه خبر.
چی چه خبر؟؟؟دیشب صحرا بهت چی گفت؟؟؟کی؟؟؟اخر شب که میخواستی بیایی؟؟؟چطور؟؟؟بردیا:وقتی اومد داخل نیما بهش درخواست ازدواج داد واونم سریع گفت قبو ل میکنم..
کاره خوبی کرده..عمو:لفت نده دیگه بگو؟؟؟؟
گفت دوسم داره .منم گفتم تمومش کنه ومن ادم دوست داشتنی نیستم.عمو وبردیا با چشمای گرد نگاهم میکردند.
عمو:خاک تو سرت اون از دیال که از دستش دادی این هم از این دختره.
عمو من از دست رفته هستم خودم چیزی واسه از دست دادن ندارم دیال عشقم بود این دختر توی قلبمجایی نداره.
بردیا:اینقدر از این حرفای چرت وپرت بزن که اخرشم بترکی .ترشیدی بابا.
یکی نیست به خودش بگه.وموهاشو بهم ریختم
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بردیا:توله سگ نکن .گفتم بارانا میاد دوساعت به خودم رسیدم
یه تای ابروم پرید باال :جان؟؟؟بارانا عمو شهاب؟؟؟؟
عمو رامین:تو بهش یه چیز بگو ارسن مثله دیونه ها شده هچی میگم این دختر رسما ده سال ازت بزرگتره
میگه نه من عاشقش شدم.
ازون کارا کردی باز بردیا؟؟؟مخت تاب برداشته دختره میگه من تا اخر عمرم مجرد میمونم.بردیا:من دلش رو به دست میارم
خدا رو شکر .خخخخخخخخ من میگفتم دیونه شدم ولی مثه اینکه تو بدتری.عمو رامین:هنوز بابات چیزی از اون روزاش نگفته؟؟؟
نه بهش گفتم بگذاری با اریو که پیشه همیم بگه.اره خوبه.بردیا:عمو رامین خب تو بگو واسمون بعد هم گوش میدیم یه بار دیگه.
عمو:نه خوبیش به اینه که همه باشن.
عجب.بردیا لوس نشو بذار داداش اریو هم باشه.عمو:راسی اما من موندم تو کف اسفندیار.
اسمش که اومد مغزم رادار داد
راسی پرونده قتل دیال چیشد؟؟؟بردیا:خوابی؟؟؟مقطومه اعالم شد وبسته شد.
چـــــی؟؟؟؟چطور؟؟؟عمو:نمیدونم فکر کنم از اون باالیی ها دستشون توی کار باشه.
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-قاتلش رو پیدا میکنم.

عمو:ببین ارسن بابات هم نتونست بالیی سره قاتل ایسان بیاره تو هم نمیتونی انتقام عشقتو بگیری اخرشم
یه عمر پشیمونی واست میمونه ها.
نه انتقامشو نگیرم حسرتش بیشتر عذابم میده.بردیا:دوباره این گوشاش مخملی شد عمو.
کره خر ببر صداتو .خخخخروزا میگذشت االن دایان یک سال ونیمش بود خورده خورده مراسم عقد وعروسی صحرا ونیما عقب
افتاده بود
این شب جمعه عروسیشون بود صحرا دوباره دیگه ابراز عالقه کرده بود ولی فایده ایی نداشت .من اگه
بخوام دوسش داشته باشم اون رو توی انتقام دیال میارم اون میشه باز عشقم عطش انتقامم فراموش میشه
بعد از اون کی از یک ساعت دیگه اش خبر داره؟؟؟
بگذار خوشبخت بشه با نیما اون لیاقتش رو داره با کمک بابا یکی از رمان هاش تبدیل به فیلم شد کمی
سرمایه گذاری کرده میدونم ادم معروفی میشه من هم امسال میرم توی  81سال دیگه کم کم دارم پیر
میشم اریو هم باهامون جور شده .پرونده های بابا بزرگ رو میاره ولی فعال دستمون به جایی بند نیست
وقراره که این جریانات به اداره کشیده نشه کت وشلوارم رو پوشیدم.
عمو رامین:نمیخوایی جلو عروسیو بگیری؟؟؟
عمو دیونه ایی اینهمه این پسره بیچاره خرج کرده جلو چیشو بگیرم؟؟؟؟عروسی خودم به دهنم زهر شدیاد گرفتم عروسی کسیو به دهنش زهر نکنم.
لبخندی زد وگفت:اخرش تو منو دق میدی..
خندیدم وگفتم:تا اریو هست باز برت میگردونه خخخخخخخ
دایان رو گرفتم همراه عمو راه افتادیم سمته عمارت عمو شهاب اونجا مراسم عروسی بود بابا پکر بود اون
هم نظر عمو رامین رو داشت که جلو عروسی رو بگیرم میگفت توی ارایشگاه با صحرا حرف زده واونم
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گفته کسی که منو دوست نداره من به پای چیش بمونم اخه حقم داره بهتره این عشق خاموش بشه بعضی
چیزا اتفاق نیافتادنشون بهتره
------صحرا:
بعد از اتلیه رفتیم سمته عمارت توی شرایطم به نیما گفتم که نمیتونم باهاش باشم تا وقتی که قبولش
نکنم اون هم گفته هرکاری بتونه میکنه تا عاشقش بشم ولی نمیدونه که من هر شب ب-و-سه اخرم رو با
ارسن یادم میارم واین دوری از پدرش رو من باعث شدم همه این چیزا تقصیر از منه نیما دستم رو گرفتو
نرم بو.......س-ید.
چرا من نمیتونم دوست داشته باشم با این همه محبت؟؟؟؟
چرا نمیشینی توی دلم؟؟؟
چرا ارسن تمام قلبمو گرفته وجایی واست نگذاشته؟؟؟
رفتیم سره سفره عقد چقدر زود گذشت.
صدای عاقد رو شنیدم:خانم صحرا.
دلم نمیخواست بشنوم نمیخوام
المدت المعلوم والمهر المشخص .ایا وکیلم شمارانمیخوام صدای دست میاد
عروس رفته گل بیاره.
اشکم چکید عقد دائم یعنی همیشه گی
چه فایده که من دلم در گرو عقد دائم ارسنه؟؟؟؟
دلت عقد یکی دیگه جسمت عقد یکی دیگه مگه میشه چشم چرخوندم دیدمش با دایان ایستاده بود گوشه
ی ستون اشکم رو دید سرش رو زیر انداخت دلم میخواست بایستم واین مراسم رو به هم بزنم.

1014

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
-برای بار سوم میپرسم وکیلم؟؟؟

زبونم بر خالف دلم میخواست عمل کنه لعنت به من ل-ب-م رو تر کردم.
با اجازه بزرگترا.وتو دلم گفتم وبا اجازه عشقم..
بلــــــه.همه دست زدند چرا این جهنم تموم نمیشه
چرا داره واسه بله گفتنم دست میزنه؟؟؟
یعنی انقدر خوشحاله؟؟؟
تورم رو نیما پس زد وپیشونیم رو بو...د عاقد رفت دلم میخواست از مراسم برم وهای های گریه کنم ولی
مجبور بودم بمونم وتحمل کنم تحمل این اجبار خیلی سخته خیلی به هر جون کندنی بود مراسم تموم شد
اخر مراسم هدیه ارسن منو اتیش زد یک بند وپالک واسم خریده بود وبهم تبریک گفت واین حرفش
بیشتر سوزوند منو
نیما هوای ابجی مارو نداشته باشی ساقطت میکنم از زندگی کردن.نیما لبخندی زد وگفت:حتما
یعنی از این همه عشقم بهش من ابجیشم؟؟؟؟
همین؟؟؟؟
یعنی در حد خواهرش منو میبینه؟؟؟
نه در حد یه دختر یا یه زن؟؟؟
بغض بدجور گلوم رو میفشرد رفتیم سمته خونه امون قرار بود پیشه بابا شهاب زندگی کنیم خداییش نیما
وخانواده اش ادمای خوبی بودن اما امان از اون روزی که دلت پیش یکی دیگه گرو باشه رفتیم باهم سمته
اتاقمون در رو که بست اومد سمتم
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میدونم چقدر دوسش داری .منتظرت میمونم.اشکم چکید.
-نیما..

جانم عشقم؟؟؟گریه نکن .کمکت میکنم فراموشش کنی.منو ببخش که نمیتونم همسر خوبی باشم منو ببخش که نمیتونم مثه بقیه زوج ها شب اول زندگیت باهاتباشم.
وسرم رو برگردوندم اومد ودودستش رو روی شونه ام قرار داد روبروی اینه بودیم.
به اینه نگاه کن عشقم.نگاه کننگاه کردم اشکم چکید.
یه روزی میشه که به این روزا میخندی .قول مردونه.نیما.جانم.خانواده من بعد از عروسی یعنی فردا صبح ..میان که ببینن.کامال منظورم رو متوجه شد نشستم لبه ت-خ-ت واشک هام میریخت اومد جلوم زانو زد
بهم نگاه کن.نگاهش کردم چشماش پر از حرارت وعشق بود.
کمکت میکنم توهم باهام همکاری کن.ورفت توی دستشویی وکمی بعد اومد توی چشماش نگاه کردم پلک زد.

1016

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
جیغ نزنی ها.میخوایی چکار کنی نیما ؟-مجبورم

ودکمه های بلوزش رو باز کرد بلوزش رو سمتی انداخت روت-خ-تی رو پس زد.
دادزدم:یعنی چی؟؟؟؟
با یک دستش جلو دهنم رو گرفت حسابی ترسیده بودم حولم داد روی ت-خ-ت .از وحشت نزدیک بود
بمیرم ..اشک هام میچکید
منو ببخشاون دستش رو که باز کرد تیغی توش بود بازوش رو اونطرف تر از من گرفت وبه زیر بازوش کشید اخم
هاش توی هم رفت اروم جلوی دهنم رو برداشت خ-و-ن هاش چکید روی ملحفه بعدش سریع ایستاد
ورفت سمته دستشویی کمی که گذشت چندتایی چسب زخم روش زده بود واومد توی چشماش نگاه
کردم نمیدونستم چجور باید ازش تشکر کنم با اینکه قبالها ازش بیزار بودم حاال میفهمم چه ادم خوبیه
.پتویی از کمد کشید بیرون رفت توی اتاق لباس ولباس هاش رو عوض کرد وخوابید روی کاناپه کنار اتاق
صورتش رو اونطرف کرد من سریع رفتم ولباس عروس رو ازتنم در اوردم ویک لباس راحتی پوشیده
پوشیدم ملحفه رو انداختم پایین ت-خ-ت وراحت تا صبح خوابیدم صبح چشمم که باز شد صدای کل
شنیدم وصدای چند تقه به در اتاق نیما هم نشست روی کاناپه وکالفه دستی توی موهاش فرو کرد
مامان جان عروس گلم .بیدار شدی ؟صدای مامان بود.
نیما:وای چرا لباس خواب تنت نکردی؟؟؟
چکار کنم؟؟؟-سریع برو تنت کن.
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پلکی زدم وپریدم توی اتاق لباس ویک لباس خواب سفید که خیلی وحشتناک باز بود پوشیدم پریدم
بیرون نیما نگاهش خیره شده بود بهم صدای تقه زدن به در باز به خودمون اوردمون.
پسرماینبار مامان نیما بود.
نیما اروم گفت:یه نفس عمیق بکش رنگت پریده.
واون ملحفه رو روی ت-خ-ت انداخت وپتو رو حول داد توی کمد دیواری رفت سریع موهاش رو خیس
کرد وحوله بدنی پوشیده اومد بیرون.
اماده ایی؟؟؟هومنفسی کشید ودر رو باز کرد
مامان عایشه اومد تو:ماشاهلل .اخ ببخشید بدموقع اومدیم
ولبخند پر منظوری زد خجالت زده گوشه ی اتاق ایستادم اون خانم هایی که اومده بودند رفتند سمته ت-
خ-ت نیما اومد کنار ودستم رو توی دستاش گرفت صدای کلشون رفت باال عه مردشورتون رو ببرن خیلی
خجالت کشیدم با اینکه کاری نکرده بودم همشون من رو بو.....ند وارزوی خوشبختی کردند ورفتند از
دست نیما دستم رو بیرون کشیدم.
برو لباس بپوش بریم پایین .یکم هم ارایش کن.پلک زدم .همون کاری رو که خواسته بود کردم لبخند تحسین امیزی روی لبش نشست..
------ارسن:
به اجبار بابا همراه عایشه خانم رفتم وقتی کل کشیدند تعجب کردم در حد اللیگا در گوش حسین پرسیدم
.
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-کل واسه چی بود داداش؟؟؟

واسه اینکه تو روستامون رسم بود هر دختری که نجابت داره صبح میرن ومیبینن این نشون میده کهدختر بوده وپاک.
یه تای ابروم پرید باال نه به اینکه بهم میگفت عاشقتم ودیشب رنگ به رخ نداشت جلو من وگریه میکرد
نه به حاال که فهمیدم پریده ب-غ-ل نیما عجب اینم از دختری که ادعای عاشقی میکرد بعد از اومدنشون
منتظر صحرا شدیم ونیما اومدند پایین بابا خیلی ناراحت بود عه بابا کوتاه بیا اینم از اینی که ادعاش میشد
دیال که عشقه افسانه اییم بود تنهام گذاشت .این که یکی دوسالم نیست منو میشناسه اومد اوهوع پولدار
شدن بهش میاد چه رنگ والابی هم به خودش زده .خیلی شیک شده بیخیال ارسن اسم این ادامس 422
تومنیام شیکه لبخندی زدم
تبریک میگم صحرا خانماشکی توی چشماش حلقه زد وای خدا دیگه واسه یکی رل بازی کن که باورت کنه.
دیروز تو ب-غ......-ل من میخواسی بپری حاال این؟؟؟
بعد از کمی خوش وبش رفتیم از عمارتشون بیرون صحرا دم اخر اشکش ریخت اروم جوری که بقیه نبینن
در گوشش گفتم:
بابا چرا رل بازی میکنی؟؟؟تو که دیگه زنش شدی؟؟؟هووووم؟؟؟ولبخندی زدم عصبی شد.
خیلی پستی ارسندیگه چرا؟؟؟وای خدای من نمیخوایی این کلمه رو دیگه بهم نسبت ندی؟؟؟؟دیگه خانمی شدی واسهخودت.
اشغال.ای خدا مگه من چکارت کردم؟؟؟هیچ کس توی محوطه باغ نبود اطرافش رو نگاهی انداختو.....
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هنگ کردم
این کارا یعنی چی؟؟؟؟؟کمی همراهیش کردم واز خودم سریع جداش کردم.
صحرا..اشک هاش ریخت.
ببخشید وخواست بره..کجا؟؟؟این حماقت ها یعنی چی صحرا؟؟؟؟ترو خدا بذار برممنو م......سی ومیخوایی در بری؟؟؟من توضیح میخوام.االن یهو یکی میبینیه دستمو ول کن.اون موقع که منو بو....یدی فکرشو نکردی؟؟؟؟چرا با زندگی من بازی میکنی؟؟از خودت به درک..ببخشید.صحرا خودت داری با پای خودت از چشمم میافتی کاری رو نکن که در شانت نیست ..تو تو همسردوستمی نیما میفهمی من چند سال با این پسر دوستم؟؟؟میفهمی چقدر به پدرش مدیونم؟؟؟؟چرا این
کارا رو میکنی..
از روی عالقه بود.از روی هرچی .صحرا داری خودت رو نابود میکنی چرا سعی نمیکنی منو فراموش کنی؟؟؟من دوستدارمباز که گفت .چرا نمیفهمی؟؟؟تو االن زنه نیمایی .دیشب هم که باهاش یه شب رویاییو صبح کردی..نه اینجوری که فکر میکنی نیست.-پس چیه؟؟؟
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یکدفعه دیدم صدای در ورودی عمارت اومد سریع دستمو از بازوش جدا کردم ولی بابا کامال متوجه شد
بیا دردسر رو واسم درست کردی .حاال خنک شدی؟؟؟کی میتونه از غر زدن های سورنا سرداری دربره؟؟؟؟
ببخشیدهمه اومدند به جمع جوری که قانعشون کنم گفتم
صحرا خانم در مورد رمانشون حرف میزدند من هم نظر دادم که زندگی من رو رمان بنویسه چه خوبفیلمش بکنه..
بابا:بریم ارسن؟؟؟
از نگاهش ته خط رو رفتم حسین وپدر مادرش وبقیه با ماشین هاشون رفتند بابا سمته خونه نرفت.
هیچ احمقی نفهمه من میفهمم که رنگ رژش روی ل-ب-ت افتاده.بابا.واقعا هم خیلی تیز بود بابا.
ارسن من از دستت چکار کنم؟؟؟میفهمی که اون االن شوهر داره دیشب ازدواج کرده..بابا میشه این بحثو تموم کنی.چرا بهم نگفتی که دوسش داری؟؟؟کیو؟؟؟چرا چرت میگی؟؟؟صحرا رو من چرت میگم یا تو؟؟؟؟بابا بس کن.بس نمیکنم ..تو دوسش داری-اون منو ب.......ید من هیچ عالقه ایی بهش ندارم بهش گفتم بخدا نمیدونم چرا نمیفهمه..
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-چیو؟؟؟

میگم دوست ندارم ازدواج کردی گوش نمیده بابا خسته ام کرده .میخوام یکی دوسال از اینجا دور بشم.چی؟؟؟تو تازه کار پیدا کردی .یعنی رفتی تو اداره سریع میخوایی ولش کنی؟؟؟تازه به خودت اومدی..کنار بچه ات وعمو رامین وبردیا روزای خوبی میگذرونی.
بابا از طرف ایتالیا واسم دعوت نامه اومده اموزشی دوساله .یک سری چیز ها رو یادم میدن به عنوانمامور مخفی حرفه ایی واسه گروه مافیای سیاه.
مافیای سیاه؟؟؟بله.این گروه همونه که من میخواستم متالشیش کنم چیشده به دایره جنایی کشیده؟؟؟مفصله .به عنوان قتل وقاچاق اعضا .میرم دوسال ایتالیا شاید تا اون موقع بچه اشم به دنیا اومده باشه وسرعقل بیاد.
اوووووفففففف مثله اون دفعه که محدود نیست؟؟؟نه نیست.پس من هم میام پیشت.بابا بگذار تنها باشم بردیا وعمو رامین هم عضو شدن .میان.ببین ارسن نمیخوام بیش از این از گذشته تون بی خبر باشید میام اونجا وسره فرصت واستون همه چیومیگم ..باشه ولی مراقب خودت باش ماهی یک هفته میام پیشت
ممنونم .باور کن من هم نمیخوام صحرا عذاب بکشه ..میدونم اندازه دخترت دوسش داری.بس کن توله سگ از همین حاال دلم واست تنگ میشه دوسال قراره نباشی؟؟؟؟-بابا .شروع کردی؟؟؟سورنا سرداری گالدیاتور واحساسات؟؟؟؟خخخخخ

1022

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
بس کن .بیشعورواشکش رو پاک کرد.

دیگه نمیتونم دوری تو اریو رو تحمل کنم فقط شماها رو دارم.بابا من ازت دور نمیشم قول مردونه .هیچ وقتقول بده تا اخر عمرم کنارم باشی.قول مردونه.جر بزنی میدونم وتو هاباشه جر نمیزنم.حاال کجا میری؟؟؟بریم رستوران .دلم میخواد امروز خودم وخودت باشیمبابا حرفای عاشقانه میزنی خخخخخخ .جفتمون بی زن شدیم فقط تفاوتمون اینه که من یه بچه دارم تودوتا ..ولی بعد از غذا سریع بریم .دایان زیاد با بردیا نمیسازه .عمو رامین هم رفته اداره.
باشهبعد از ناهار رفتیم خونه حسابی با پسرم بازی کردم چندتایی عکس انداختیم
عمو رامین:عه تو هم از بس عکس انداختی ارسن کشتیمون ..سه تا البوم صد برگ پر کردی.
میخوام بعد پسرم ببینه وکیف کنه..بردیا:نگاش کن جوری حرف میزنه ورفتار میکنه که انگار قرار نیست زیاد زنده باشه.
بابا زد توی سر بردیا اونم خیلی محکم
بابا بغض گفت:دهنت رو ببند واال کپکت میکنم رو دیوار .از این حرفا نزن هیچ کس حقه رفتن نداره .اصال
حاال که اینجوره من هم ثبت نام میکنم.
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بابا میخوای اریو رو دیونه کنی؟؟؟؟صدای در اومد اریو بود
عمو رامین:به به کره خر حالل زاده مون هم رسید
اریو :با منی عمو؟؟؟
شیرین:عه شوهرمو چکار داری عمو؟؟؟؟

عمو:تسلیم بابا تسلیم .ما خانوادگی دارم میریم ایتالیا گفتم در جریان باشی اریو خان..
اریو:ایتالیا؟؟؟؟
بابا:من هم میخوام برم عضو گروه بشم واسه متالشی کردن باند مافیای سیاه مثله اینکه این اسفندیار زیاد
از حد داره زندگی میکنه وقتشه اضرائیلش شیم.
اریو :من هم میام .به اندازه کافی عمرم رو سیاه کرد .متالشی کردن باندش از خدامه .مخصوصا حاال که
تمام گند کاریاش رو میدونم.
شیرین با بغض:اریو من نمیذارم بری ..میدونی تهش ممکنه
اریو:هر چیزی ممکنه ولی بعضه اینه که جونای این کشور نابود بشن؟؟؟؟من یه نفرم ولی میدونی با این
کارم جون چند میلیون ادم نه تنها توی کشور بلکه کل دنیا رو نجات میدم؟؟؟شیرین میدونم اگه بالیی
سرم بیاد تو میتونی تحمل کنی ولی فکرش رو بکن جامعه داره رو به سیاهی میره
شیرین:خفه شو..
همه خندیدیم اخرش شیرین رو راضیش کرد اخر ماه پرواز بود این گروهمون میگفت هرچی نیرو بیشتر
باشه بهتره ومخصوصا حاال که اسفندیار واون یکی کمک یارش که ایتالیاییه از ایتالیا کشتار رو شروع
کردند..
------صحرا:
سینی چایی از دستم افتاد عمو سورنا وارسن وبقیه اومدن واسه خدافظی؟؟؟
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اخه چطور میتونه اینقدر بی رحم باشه که ازم هزار ها کیلو متر دور بشه؟؟؟؟
همه بهم نگاه کردند.
عمو اخه کجا؟؟؟واشک هام ریخت این جمع خوب میدونست اشک هام به خاطر ارسنه عمو کلی باهام حرف زد اون لبخند
اخر ارسن که به دلم مینشست رو توی خاطراتم حسابی حک کردم داره میره ومن هیچ جوره جلو دارش
نیستم هیچ جوره..
یک سال بعد.
نیما:میخوام طالق بگیریم.
از خوشحالی حس کردم روی ابرام..
چی؟؟؟فکرش رو نمیکردم واسه دوری از من اینقدر خوشحال بشی.نه بخدا کنارت خیلی روزای خوبی داشتم ولی تو میدونی که نمیتونم .نمیتونم دوست داشته باشمدرخواست رد کردم.خب؟؟یکی دو ماه دیگه جوابش میاد.خب؟؟؟خودت میدونی که یه هفت هشت ماهی طول میکشه یعنی ارسن که میاد یکی دوماهه ازاد شدیولی اون منو نمیخواد..شاید فرجی بشه.-نمیشه .ولی ممنونم که این بند رو میبری از اولشم کارمون اشتباه بود
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تو راست میگی .همه چی یکطرفه اش داغون میکنه از خیابونش بگیر تا رابطه اش ..این جاده یک طرفهبین من وتو به جایی نمیرسه.
خیلی ممنونم که کنارم بودی این مدت.منم ممنونم که اجازه دادی یک سال از عمرم رو با عشق بگذرونم..-----ارسن:
خب بابایی من باید برمباچی بوش میخوام.ب-....غ-...لش کردم وب......یدمش حسابی توی دلم خودش رو جا کرده بود توله سگ سه سال ونیم
چهار سالش شده بود راه افتادم سمته اداره امشب قراره بابا جریان رو واسمون تعریف کنه بعد یکسال که
اومدیم وبا اریو هزار بار جریانات رو پاس وپاسکاری کردیم وهنوز چیزی نمیدونیم رسیدیم به اینجا بعد
از اداره رفتم وواسه پسرم یک ماشین بزرگ کنترلی خریدم.
رفتم سمته عمارت پارک کردم همه بودند.
ارسن بدونه بهتره بابا.رفتم وماشین رو دادم دسته پسرم وبعد از اینکه حسابی بو.......مش فرستادمش با شیرین وخاله هلینا باال.
چیو بدونم؟؟؟بابا:چیزه .صحرا.
صحرا چیزیش شده؟؟؟فکرش رو نمیکردم واسش نگران بشم یه روز
عمو حسام:صحرا داره طالق میگیره..
-چـــــــی؟؟؟؟
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اریو:داداش ببین دیگه بهش لج نکن خیلی دوست داره
ولی اون من .من واسه اینکه منو فراموش کنه اومدم اینجا ..حاال اون .رسما احمق شده؟؟؟؟بابا:عشق یه حماقت محضه پسرم .به حرفاش فکر کن .ببین به جایی رسیده که نتونسته تحمل کنه
ومیخواد طالق بگیره.
بیخیال فعال در موردش حرف نزنیم .قرارمون یه چیز دیگه بودبابا خندید وگفت:مثه همیشه بحث رو بپیچون بگذار خاله ات وشیرین هم بیان بعد.
نیم ساعتی گذشت اون ها هم اومدند جریانات رو از اول اشناییش با مامان واسمون تعریف کرد.
سورنا:روزی رسید که میخواستم برم وهمه چیو ترک کنم.
اریو:خب؟؟؟
سورنا:
25سال قبل.
پیشه رامین نشستم نمیتونست حرف بزنه.
داداشم نمیکشم ببین قراره برم از اینجا رشت زندگی کنم .وقتی که خوب شدی همه جریانات رو واسهاریو وارسن تعریف کن ازشون حسابی نگهداری کن مراقبشون باش میخوام تا اون موقع بدونن که من
مرده ام به کسی هم چیزی نگو اگه اسفندیار بفهمه نابودمون میکنه میدونی که .چند سال دیگه بر میگردم
.بر میگردم ومافیای سیاه رو از بین میبرم .اینجا هرروز نبود ایسان داره عذابم میده .توی رشت قراره با
خانواده عایشه زندگی کنم .توی عمارت بابا محمد..
اریو:بابا راستی بابا محمد چیشد؟؟؟؟
صبر کن توله سگ ..ادمو یهو از افکارش میکشه بیرون.25سال قبل.
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راه افتادم سمته خونه اسفندیار اونجا اریو رو همراهش برده بود دقیقا اون موقع چهار ساله بودن ازش
گرفتم اسفندیار در رفت وتمام خونه رو منفجر کرد کمی بدنم سوخت اریو رو گذاشتم توی پتو واز تراس
پرت کردم پایین به امید اینکه شاید حسام بیاد واون اسفندیار عوضی دیگه دستش بهشون نمیرسه وفرار
کرده وقتی همه اومدند فکر کردند اریو مرده تا  48سال بعدش یک نفر رو شبیه اسفندیار میبینن اسفندیار
هم کمی از صورتش توی اتیش سوزی از بین رفته بود همه فکر کردند که من سوختمو وخاکستر شدم
وجسد یک نفر دیگه که مرده بود رو اونجا انداختم با لباس خودم بعدش راه افتادم سمته عمارت بابا
محمد سه سالی میگذشت بابا محمد از تمام قضایا با خبر بود مامان بزرگ عمو حسام هم بود .عمو حسام از
خنده قر مز شد وگفت:
چقدر خندیدیم سره رسیدن این دوتا به هم یک سال قبل مرگ ایسان عروسیشون بود.اره عمو حسام راست میگه بابا محمد بیش از  22بار رفت خواستگاری..تا قبول کرد .وقتی قبول کرد بعد از اون مرگ ساختگی من  1سال با هم زندگی کردند وبابا محمد بر اثر
سکته قلبی فوت کرد خیلی کنارمون بود خیلی هوامون داشت تا اینکه من وعایشه وخانواده اش موندیم
مامان بزرگ حسام هم یک سال بعدش فوت کرد .خیلی بابا محمد رو دوست داشت من هم بچه های
عایشه رو توی دست وبالم گرفتم .شرکت هام رو به یک واسطه اداره میکردم .همه چیز خیلی خوب پیش
میرفت اون حاجی قبرستون هم اومد پیشم .تا اینکه فهمید بچه اش مریضی قلبی داره .اومد رشت اصرار
داشت که من هم برگردم پولی به حسابش واریز کردم خیلی اصرار کرد تا اینکه اومدم یه خونه واسش
نزدیک خونه ارسن کامال تصادفی خریدم واون روز داشتم میرفتم خونه اشون که با ارسن روبرو شدم
واینکه بعده مرگه ایسان دیگه توان روبرو شدن با کسیو نداشتم از اسفندیار ترسم واسه این بود که بهتون
اسیب نرسونه تا اینکه فهمیدم اریو نیست .نگرانی داغونم کرده بود بعد از برگشت ارسن اریو اون عکس
رو دید نمیدونم ولی معجزه شد که فهمید من پدرشم.
اریو:بابا بزرگ یه عکس از مامان داشت وقتی اون عکسو دیدم همه چیو فهمیدم.
البته واستون بگم که این خالصه کلش بود اگه بخوام از هر جاش واستون بگم که یک قرن طول میکشهاز گفتنش.
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خب بابا من برم بخوابم .خیلی خسته ام فردا راستی اداره گفت همتون بیایین .نقشه ایی داره وگویا بایدبرگردیم ایران..
بابا:ببینید .نقشه رو قبول نکنید تا میتونید اطالعات جمع کنید که بعد از مرگ اسفندیار کسیتون زندان
نیافتید .وبعد از مرگش کل باند رو متالشی میکنیم.
همه با نقشه بابا موافقت کردیم.
عمو حسام پرسید:داداش توی این مدت کدوم از پسرات رو بیشتر دوست داشتی؟؟؟
بابا:هر دوشون اندازه هم.
اریو:من کوچیکترم همیشه بزرگترا عزیز ترن .میدونم بابا ارسن رو دوست داره.
بابا :هر دوتون رو یه اندازه بیشتر دوست دارم
اریو:عه بابا جر نیا ..من میدونم بیشتر دوسش داری من که ناراحت نمیشم.
اصال منو بابا دوست داره خخخخخخخ .سوز به دلت اریو .بابا بیشتر منو میخواد .ببین بگن من دارممیمیرم مطمئن باش خودشو میکشه بابا خیلی منو میخواد ببین نذاشت از خونه اش برم همشم میومد سرم
اریو:باشه ارزو بر جوانان عیب نیست .باشه بابا ماله تو .من که به دل نمیگیرم فقط شب با کفشام میخوابم
.خخخخخ
روز هامون سریع طی شد ودوسال گذشت.
خبر ها حاکی از این بود که صحرا طالق گرفته راستش بگم بهش بی حس نبودم ولی نمیشه من یه ادم
نهضم نمیتونم عاشق کسی باشم وقتی برگشتیم یک ماه گذشته بود بردیا رفت خواستگاری بارانا پدرش
در اومد ولی بالخره دختره قبول کرد امشب عروسیشونه.
صحرا خیلی خوشگل بود ولی این توله سگ مگه گذاشت من جایی رو ببینم واز جشن ل-ذ-ت ببرم همش
ایسان رو اذیت میکرد دیگه حسابی کالفه ام کرده بود نیما کمی گرفته بود ولی سعی میکرد بخنده از
مردونگیش خوشم اومد با اینکه صحرا بهش گفته بود منو دوست داره رابطه اش باهام خراب نشده بود.
ساعت  48بود از همه خداحافظی کردم وراه افتادم سمته ماشینم صدای صحرا منو به خودم اورد
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ارسن.ایستادم
ارسن  34ساله حسابی پیر شده بودم .خخخخخ

پیر که نه به قول بچه های حاال جا افتاده موهای کنار گوشم کمیش سفید شده بود برگشتم.
بله؟؟؟دایان لگدی توی پام زد وخواست فرار کنه انداختمش توی ماشین قهقه های صحرا خیلی زیباش میکرد.
چقدر شیطون شده.اوهوم پدرمو در اوردخوش اومدی .قسمت نشد باهات حرف بزنم.منم .چرا طالق گرفتی.هنوز میخوایی گیر بدی؟؟؟صحرا .به خودت بیا اخه کجای راه منو تو به هم میرسه؟؟؟باشه تو راست میگیباز که چشماش پر از اشک شد چقدر این لباس قرمز که از جنس حریر وساتن بود بهش میومد اومد
نزدیکم.
باشه .هنوز هم نخواه که دوست داشته باشم .ولی من کاره خودمو میکنمدستمو فرو کردم داخل موهام
لجبازی دیگه..فاصله رو کم کردم ودستم رو دور کمرش گذاشتم
-صحرا داری دیونه ام میکنی.
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دیونه؟؟؟؟خیلی ج-ذ-اب شدی-موهاتم که حسابی بلند شدن.

موهاش که بلند بود رو فر کرده بود وریخته بود دورش به خودم چسبوندمش سرش رو زیر انداخت.
وای خدا پس این چه عشقیه که تو چشمام نگاه نمیکنی؟؟؟سرش رو که اورد من هم.....
رژ لب قرمز البالوییش پاک شد یاد اون دفعه افتادم حتما باز رنگش افتاده روی ل....ب....م دایان در رو
باز کرده بود وایستاده بود ونگاه میکرد سریع از صحرا جدا شدم وگفتم:
تو اینجا چکار میکنی؟؟؟صحرا خندید
دایان:وایی باچی .مثه خارجی ها بوششیدیش عشقی . ...دوسش داری؟؟؟میشه مامانی من ..مثه ایسان که
مامانی شیرین داره؟؟؟
صحرا خندید.
برو داخل توله سگباچی مگه تو سگی که بهم میگی توله سگ ؟ور پریده این حرفا رو از کجا یاد گرفتی؟؟؟پرید داخل ماشین صحرا اومد نزدیک واز کیفش دستمالی اورد.
کاش  81ساعته میزدم.ودستمال رو کشید به ل-ب هام خیره شده بود بهم.
-من برم دیگه صحرا .فردا باید بریم.
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کجا؟؟؟حالل کن اگه اتفاقی افتاد واسم.چی میگی؟؟؟-مراقب دایان خیلی باش.

وسریع سوار ماشین شدم راه افتادم سمته عمارت امشب رو دایان رو اینجا میگذارم وخودم تنهایی میرم
خونه میخوام با دیال حرف بزنم ششاید واسه اخرین بار میخوام بهش بگم که عاشق شدم .اونم عاشق یه
دختری که یه روز چنان بالهایی که سرش نیارودم .دختری که بخاطرم اون مردی رو که بهتر از من بود
پس زد کسی که عاشقانه پام واستاده.
رسیدم به خونه رفتم اتاق دیال دراز کشیدم روی ت-خ-تش یاد صحرا افتادم.
دیال نمیخوام دیگه تنهاش بذارم .خیلی گرفتارش شدم.نمیدونم چه هیپنوتیزمی بود که سریع خوابم برد با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار شدم ساعت 32: 5
دقیقه صبح بود
بابا بود:جانم؟؟؟
اماده ایی؟؟؟میام عمارتباشه منتظرم سریع بیایین.راه افتادم سمته عمارت روی میز سالن بیلیارد پر بود از اسلحه وضد گلوله همه مون پوشیدیم رفتم باال واز
دایان خداحافظی کردم خداحافظی که اون خواب بود
بابایی اگه یه روز نبودم منو ببخش مجبور شدم تنهات بگذارم .دوست دارمواومدم پایین راه افتادیم سمته عمارت اسفندیار راهبی تیر اندازی شد نیمی از بادیگارد هاش رو کشتیم
ونیمه دیگه شون هم تموم داشتن میشدن هفت هشتایی مونده بودن بردیا تیر خورد دستش وعقب نشینی
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کرد من موندم واریو بابا بابا وسط بود اریو سمته راست ومن سمته چپش رسیدیم به در ورودی همون
موقع اسفندیار از راه پله هاش پایین میومد وکلت دستش بود به طرفمون گرفت.
بابا دادزد:خیلی حیونی .دیگه نه سوالی دارم ازت نه میخوام بدونم زندگی پسرمو تباه کردی ..خودمو نابود
ایسان رو کشتی روهام وراحیل رو .خیلی بد کردی االن اومدم که اضرائیلت بشم.
اسلحه هامون رو پر کردیم وشروع به تیر اندازی کردیم اون هفت هشتا محافظ مردند بابا اسلحه رو
گرفت سمته اسفندیار دسته کلت رو کشید همزمان صدای دوتا تیر اومد یکی درست خورد وسط پیشونی
اسفندیار حس کردم داغ شدم .اسلحه ام افتاد ..دستم رو روی سرم گذاشتم خ-و-ن میچکید رو کردم وبه
بابا چشم دوختم تار شد واسم صدای اذان اومد.
راستی که چه صدای قشنگی داره اذان صبح افتادم روی زمین..
بابا دادزد:ارسن.
اریو وبابا ب-غ-لم کردند.
-------سورنا:
وقتی دیدم اسفندیار در جا مرد حس کردم خوشحال ترین ادم روی زمینم صدای افتادن کلت از طرف
ارسن هزار بار توی سرم پیچید سر برگردوندم افتاد روی زمین.
دادزدم:ارسن
نشستم وتوی ب-غ-لم گرفتمش اریو هم اون سمتم نشست دستش روی سرش بود.
ارسن:بابا
جان بابا؟؟؟عزیز بابا؟؟ارسن:بابا سرم خیلی درد میکنه .دلم میخواد بخوابم
اریو با هق هق:دادا داداش نه نخواب ..نباید بخوابی..
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دستش رو از سرش برداشت زمین پر از خ-....و....ن شد.
دادزدم:اریو یه کاری کن.
بردیا صداش اومد
چه خبره اونجا؟؟؟وقتی اومد باالی سرمون دادزد:داداش ارسن.
اریو:بردیا زنگ بزن امبوالنس.
بردیا سریع شماره رو گرفت..
ارسن:نمیخواد ..من.
سیس ارسن سیسواشک هام ریخت هق هقم در اومد.
ارسن:با بابا مراقب دایان باش.
اریو:خفه شو .تو خوب میشی.
دادزدم:اریو یه کاری کن.
اریو دوید سمته ماشینش  5دقیقه گذشت که اومد کالفه بود حول کرده بود دستاش پر از خ-...و-ن بود.
اریو:بابا نمیشه .چیزی نیاوردم.
سر ارسن رو توی دلم گرفتم گریه میکرد اشکش رو پاک کردم
پسرم من کنارتم.ارسن:بابا برو از ماشین تلفنم رو بیار .لطفا.
نه .میخوایی چکار.ارسن:بابا خواهش میکنم.
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سر ه ارسن رو روی پای اریو گذاشتم ودویدم سمته ماشین.
-----اریو:
داداش تو توباید بمونی.مرد که گریه نمیکنه داداش ..داداشجانم.نفسی کشید
داداشجانم بگو؟؟؟گوش کن.بگومن .من اگه مردم.خفه شو عوضی.وهق هق زدم نمیخواستم این حالش رو ببینم نمیخواستم حرفاشو گوش کنم.
من اگه مردمدادزدم:تو جایی نمیری.
منو ببرید بیرون اینجا هواش گرفته اس.نه .تکون بخوری واست خطر دارهاریوونشست سریع دستش رو گرفتم به هزار اجبار ایستاد.
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اخرش خودت رو به کشتن میدی احمق .ببین پسرت بهت احتیاج داره .صحرا بهت احتیاج داره.بریم .حرفی نزنرفتیم از عمارت بیرون وتوی محوطه باغ نشستیم .زیر بالکن چقدر هوا غم داشت باد شروع کرد به
وزیدن کم کم صبح میشد
احمق اگه گلوله تکون خورده باشه چی؟؟؟گلوله؟؟ویه لحظه چشماش رو بست
بردیا دادزد:داداش
نمیدونستم چکار کنم.
با هق هق داد زدم:ارسن جونه من.
چشمش رو باز کرد.
دیگه اخرشه.خفه شو کثافت .تو .تو باید زنده بمونی ما اسفندیار رو کشتیم..گلوله توی قسمت باالیی سرش شلیک شده بود به نقطه گیج گاه خیلی نزدیک بود ولی خوبیش این بود
که دیدم ونور افتاد روی سرش با کمک بردیا گلوله توی سرش نبود.
اگه من مردمباز گفت .ترو جون صحرا.لبخندی زد چقدر رنگش پریده بود
منو پیشه مامان خاک کنبابا رسیده بود با گریه گفت

1036

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا

تو غلط میکنی بمیری اونجا جای منه میفهمی؟؟؟تو باید بمونی .عروسی پسرت رو ببینی.گوشی موبایل رو پیشمون گذاشت وخودش هم نشست بردیا هم اون کنارمون نشست
شماره شماره .صحرا رو بگیر.سریع شماره اش رو گرفتم همون موقع صدای امبوالنس اومد بابا رفت در عمارت رو باز کنه بردیا هم خ-
و-....ن زیادی از دست داده بود وصل شد گذاشتم روی اسپیکر
بله ارسن؟؟؟ارسن:صحـــ ..صحرا.
با نگرانی گفت:ارسن تویی خوبی؟؟؟
ارسن:صحرا من.
وخوابید باز
دادزدم :داداش.
صحرا با گریه گفت:چه خبره اونجا؟؟؟؟
چشمش رو باز کرد نفسی کشید
من دوست دارم صحرا..وباز بیحال شد .گوشی رو دستم گرفتم وگفتم:صحرا بیا بیمارستان "" .....
چرا/؟؟؟؟چی شده.بیاوقطع کردم مامور های امبوالنس روی برانکارد گذاشتنش وبابا وبردیا با هم اومدند با ماشین رفتم باال.
اقای راهبی چه افتخاری.-سریع وسیله ها رو بده.
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گریه ام افتاد باز وصل کریدم نبضش ضعیف میزد یکدفعه بوق دستگاه ها بلند شد با هق هق بهش شک
زدم.
-140
نشد.
-160
نشد.
دادزدم. 422:داداشم ارسن پاشو میخوای کمر بابا رو خمیده کنی؟؟؟میخوایی صحرا دق کنه؟؟؟میخوایی
بجه ات بی بابا بزرگ بشه .داداشم تو میتونی.
-200 .
شد.
ولی کند میزد.
سریع برو راننده.با گریه دستش رو گرفتم  42دقیقه گذشت که رسیدیم سریع رفتیم سمته اتاق عمل عمل شروع شد من
باید تمام توانم رو داشته باشم من باید ارسن رو برش گردونم توی سی تی اسکن گفته شد که گلوله به
سطحی از مغزش خراش وارد کرده وتکه ایی از جمجمه اش رو از بین برده دستگاه ها همش جیغ
میکشید خیلی ضربان قلبش کم بود اخر عمل بودیم که جیغ ممتد کشید دوبار ایست کرده ایندفعه شاید
برنگرده.
اخرین ولت بود
اخرین نگرانی من.
با هق هق داد زدم882:
زدم..
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نمیتونی بری ارسن نمیتونی تو برادر منی.

اگه یه روز ازم بپرسن کیو بیشتر از همه دوست داری تورو انتخاب میکنم.
دادزدم:د نامرد چرا یادت رفت بابا تورو بیشتر از من دوست داره؟؟؟؟
یادت رفت؟؟؟
اونروز عمو حسام رو یادت رفت که ازش پرسید؟؟؟؟
وصل شد پرستار ها لبخندی بهم زدند ولی چه فایده که داداشم رفت توی کما اومدم از اتاق عمل بیرون
بابا پرید سمتم
چیشد ارسنم؟؟؟کالهم رو در اوردم وبه دیوار تکیه زدم وسر خوردم تا پایین همه اومده بودند بابا با هق هق پیشم نشست.
چیشد اریو؟؟؟بابا رفت کما سنگین.یعنی چی؟؟؟کما سنگین یعنی احتمال برگشتش ده درصده..همه بهت زده نگاهمون کردند.
تا کی؟؟؟اگه تا یه هفته دیگه بهوش نیاد ازتون رضایت میگیرن واسه اهدای عضو..دادزد:چی میگی؟؟؟؟مگه ارسن میتونه مارو تنها بذاره؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟
نه نمیشه نباید بشه یاد اونروز افتادم
عمو حسام پرسید:داداش توی این مدت کدوم از پسرات رو بیشتر دوست داشتی؟؟؟
بابا:هر دوشون اندازه هم.
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-:من کوچیکترم همیشه بزرگترا عزیز ترن .میدونم بابا ارسن رو دوست داره.
بابا :هر دوتون رو یه اندازه بیشتر دوست دارم
-:عه بابا جر نیا ..من میدونم بیشتر دوسش داری من که ناراحت نمیشم.
ارسن-اصال منو بابا دوست داره خخخخخخخ .سوز به دلت اریو .بابا بیشتر منو میخواد .ببین بگن من دارم
میمیرم مطمئن باش خودشو میکشه بابا خیلی منو میخواد ببین نذاشت از خونه اش برم همشم میومد سرم
-:باشه ارزو بر جوانان عیب نیست .باشه بابا ماله تو .من که به دل نمیگیرم فقط شب با کفشام میخوابم
.خخخخخ
گذاشته بودن داداشمو توی سی سیو همون موقع صحرا رسید..
-------صحرا:
اینقدر زجه زدم تا رسیدم به بیمارستان بردیا درست شبه عروسیش تیر خورد وارسن هم درست بعده
اینکه بهم اعتراف کرد دوسم داره دایان رو زمین گذاشتم به طرف عمو سورنا دوید.
بابایی باچی رفت باال .پیشه مامان.هممون با حرفش بغضمون ترکید .اریو گرفتش وگفت:
نه نمیره اون بخاطر تو هیچ جا نمیره.بهم میگف میخوام بلم پیشه مامانی.اریو با هق هق گفت:
غلط کرده ما رو تنها بذاره.با گریه هممون رفتیم پشته شیشه چهار روز میگذشت هر روز درصد هوشیاریش پایین تر میومد رفتم
داخل تا باهاش حرف بزنم.
-ارسن من اومدم .ببین.
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-

عشقم ببین اومدم پیشت ..ببین من اینهمه سالو صبر کردم که تورو اینجا ببینمت؟؟؟ارسن پاشو باز موهامو بچین یا اصال میخوایی با هرکی باشی باش .فقط بلند شو .فقط باش فقط بایستوزندگی کن .به خاطر دایان .ارسن.
ارسن چرا همه رو داری اذیت میکنی؟؟؟ببین بابات به چه حالی افتاده .مثه همیشه نکنه واست مهم نیستما به چه روزی بیافتیم .ترو خدا ارسن.
وکنار ت-خ-تش سر خوردم با این درصد پایین اریو گفته بود که میخواد با عمو سورنا صحبت کنه واسه
اهدای عضو ایستادم وگفتم:
حاللت نمیکنم تنهام بگذاری.رفتم جلو سرم رو بردم نزدیک وب.......دمش.
عشقم ترو خدا پاشو.همون لحظه یهو صدای بوق های ممتد مانیتور اومد مات نگاه کردم اریو پرید توی اتاق..
با هق هق گفت:داره بهوش میاد .خدای من معجزه شد.
منو از اتاق بیرون کردند دو ساعتی گذشته بود هممون توی بخش منتظر بودیم واریو اومد میخندید انگار
روی ابرا بود
اریو:مژدگونی بدید داداشم بیدار شد .من گفتم تنهامون نمیگذاره .من گفتم میمونه.
پریدم ب-غ-ل عمو سورنا هممون خوشحال بودیم
دایان:ینی باچی پیشم میمونه؟؟؟
-میمونه عزیزم میمیونه ..پیشمون میمونه
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میتونم قسم بخورم که خوشحال تر از من روی کره زمین پیدا نمیشه حس میکردم رو ابرا سیر میکنم
شاید این اتفاق باید می افتاد تا بیشتر قدر همو بدونیم.
بعضی اتفاق ها باید بیا فته تا قدر همو بدونیم تا کنار هم باشیم واز بودن هم ل-ذ-ت ببریم همه رفتند
دیدن ارسن اخرین نفر من بودم خیلی خجالت میکشیدم رفتم داخل کسی نبود همونجا پشت در ایستادم
اشکام ریخت چقدر زیر چشماش کبود شده بود اروم وبا صدای خش دار که اثر از بیهوشی ها بود گفت:
عشقم تویی؟؟؟؟رفتم نزدیک ولی هنوز ده قدمی باهاش فاصله داشتم صدای فین فینم در اومد
صحرای من داری گریه میکنی؟؟؟دیگه نمیتونستم دوریشو تحمل کنم سرش رو باند پیچی کرده بودند پریدم سمتش وب...غ...ل.....ش
کردم ..هق هق میزدم
دیونه لهم کردی.به گریه کردنم ادامه دادم وازش جداشدم
نگاش کن بابا من زنده ام .من خوبم.کاش اگه خوابه هیچ وقت از خواب بیدار نشمخواب چی؟؟؟نمیخوایی از اون ب.....دن هایی که ادمو غافلگیر میکنه بهم بدی؟؟؟دلم واست تنگ شده..
بی حیا.پس اگه ب....س نمیدی بیا بشین پیشم دلم پوسید بابا.وکمی کنار رفت نشستم پیشش روی ت-خ-ت دستم رو کشید ومن رو کنار خودش خوابوند.
میتونم قسم بخورم تو که زدی با گلدون تو سرم بیشتر دردم اومد .خخخخخ-عه حقت بود.

1042

نودهشتیا اولین کتابخانه مجازی در ایران

WwW.98iA.Co

سورنا | و.رحیمی1

کتابخانه نودهشتیا
اروم پیشونیم رو بو.....ددر گوشم گفت:

از دست اسفندیار کوسه که راحت شدیم باند هم که بابا خبر داد متالشی شده .من هم دلم میخواد تا ابدیه زندگی شاد داشته باشم به دور از اسلحه وفشنگ .قرار شده برم توی یکی از شرکتای بابا یه مدت کار
یاد بگیرم وبعد از اون بشم مدیر .حاال حاضری زنه یه کار اموز بشی؟؟؟
توی چشماش نگاه کردم برق خاصی توش بود..
رفتم نزدیک ل...ب-ش وگفتم:
تا اخر عمرم..و.....
کمی همراهیش کردم دوتقه به در اتاق خورد سریع نشستم ورفتم پایین از ت-خ-ت
امان از خر مگس معرکه.عه ارسن یهو میشنون.برو خونه خانومم اماده شو مرخص بشم میام خواستگاریت ها..باید برم موکلم منتظره.غلط میکنی.جان؟؟؟دیگه حقه کار کردن نداری .باید بمونی خونه پول میخوایی من بهت میدم تفریح میخوایی هرروز میبرمت.دوستت همه چیت میشم من یه نفر رو از دست دادم صحرا نمیخوام دوباره یه نفر دیگه رو از دست بدم
میگن مردا هر چی سنشون بیشتر میشه بداخالقتر میشن راست میگن.امان .مگه چند سالمه خانمی؟؟؟-سن خر پیر شدهه روستامون رو داری.
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اخمی ساختگی کرد وگفت:

حیف که سرم گیج میره واال مینداختمت باز توی استخر.بیخود.در که از بس اون پرستار بیچاره زده بود داشت کنده میشد رفتم در رو باز کردم وگفتم:
سرداری فعال بای بای.کجا؟؟؟برم خونه کمی استراحت کنمنمیخوایی شب پیشم بمونی؟؟؟بیمارستان بدونه تو که صفا ندارهنه داداشت هست.عه ظالم نشو ..قهر میکنما.چشمکی بهش زدم وگفتم:
مامان عایشه رو چکار کنم؟؟؟یه جور بپیچونش.پرستار سوزنی توی سرم ارسن زد واز خنده قرمز شده بود.
بی ادب کار یادم میدی؟؟؟خانوم پرستار مگه دروغ میگم؟؟؟ایشون قراره زنه اینده ام بشه .به نظر من خوب نیست واسه اشناییبیشتر واینکه دلم نپوسه بمونه پیشم؟؟؟
پرستار خندید وگفت:نمیدونم.
اخمی بهش کردم ورفتم
دادزد:صحرا منتظرما..
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عمو سورنا با خنده نگاهم میکرد حول کردم.
سالم عمو.سالم .ببینم شب دعوتت کرد؟؟؟نهباز دروغ؟؟؟؟خب اره .ولی من که نمیام.من ازش مطمئنم .میخوایی بمونی؟؟؟نه .زشته مردم حرف در میارناز بابات خواستکاری کرد؟؟؟چشمام زد بیرون
-چی؟؟؟

هوم وقتی تو خجالت کشیدی بیایی توی اتاق خواست باهاش حرف بزنه وجلو جمع مودبانه ازش خواستکه باهات ازدواج کنه.
ولی...ولی نداره مگه دوسش نداری؟؟؟سرم رو زیر انداختم
چرا..خب امشب بمون اینجا .فوقش تا ب......سه پیشروی نمیکنه خخخخخخخعمواز خجالت نزدیک بود سکته کنم.
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باشه تسلیم .میخوای با بابات حرف بزنم واجازه تو بگیرم؟؟؟اگه میشه.خخخخخخخخ ..خوش به حال ارسن که اینقدر دوسش داریورفت داخل اتاق ارسن سریع رفتم خونه ودوش گرفتم دوساعتی گذشته بود ساعت  2شب بود بابا گفت
که برم امشب پیشه ارسن کمی ارایش کردم بردیا من رو تا بیمارستان برد وقتی رفتم در حال صحبت
کردن با اریو بود ومیخندید منو دید اخمی هم کرد.
سالماریو برگشت وجواب سالمم رو داد.
ایستاد وگفت:من میرم ارسن امشب پیشه شیرین باشم حامله اس میدونی که میترسه تنهایی.
توهم که جوجه کشی راه انداختی.جوجه کشی چیه بابا دومیمونه بهتره تا سن دخترم کمه بیاد اون یکی هم بعد باهم سازگار نیستند.باشه.قربانت خدافظ .خدافظ زن داداش.کمی خجالت کشیدم اریو در رو بست رفتم نشستم روی صندلی کنار ت-خ-ت با اخم نگاهم کرد.
اینا چیه زدی به صورتت؟؟؟ارسن .خب کمی ارایش کردم.ارایش حاال؟؟؟تو بیمارستان که هر االغی میرسه بهت نگاه کنه؟؟؟؟؟ارسن گیر نده هاببین خانومم من واسه خودت میگم االن که موقعش نیست بزنی .من دوست ندارم ل-ذ-ت زنم رو یکیدیگه ببره..
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-کی ببره اخه ل-ذ-تمو؟؟؟؟

نمیدونم بقیه که نگاه میکنن کیف میکنن خوشم نمیاد.اخماتو باز کن دیگه خوشحال نیستی اومدم؟؟؟؟لبخندی زد وگفت:
پس حداقل بگذار مزه شو بچشم تا شاید کمی خوشحال بشم.سقلمه ایی زدم توی پهلوش.
باشه یعنی اومدی ازم نگهداری کنی دیگه؟؟؟خخخخخخ بیا ببینمنمیام.مگه میتونی نیایی؟؟؟؟شرط میبندم خودت بیشتر دلت میخواد بیایی....وچشمکی زد.
لوس.حقیقت رو گفته بود دلم هر لحظه واسه ا-غ-و-ش گرمش محبت هاش پر میزد رفتم باال پیشش دست
برد وشالم رو برداشت
چکار میکنی؟؟؟ببین یکم زیاده روی نمیکنیم؟؟ما محرم نیستیم.اوال کسی نمیاد دوما اخر هفته عقد میکنیم .اون هفته هم عروسی.چی؟؟؟؟همه چیز مثه اینکه هما هنگ شده اس.گفتم سوپرایزت کنم زندگیم خب حاال دیگه انقدر اخم نکن.گل سرم رو باز کرد وشروع کرد به دست کشیدن توی موهام.
میدونی عطر موهات ادمو مست میکنه.و...... .
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ارسن لطفا بگذار تا عقد کردیم حداقل.عقد هم میکنیم .میدونی چقدر دوست دارم؟؟؟چقدر؟؟؟خیلی زیاد.-منم خیلی زیاد دوست دارم.

تا اخر شب باهم حرف زدیم از همه چیز از روزایی که بهم بی اعتنایی میکرد از اینکه اون هم وقتی رفت
ایتالیا فهمید عاشقمه از همه چیز.
واالن هم نشستم سره عقد
واینبار بله رو با سر خوشی گفتم.
همه شاد بودند نیما رفت خارج واسه ادامه تحصیل وفردا هم عروسیمونه خیلی استرس دارم ولی کال روز
هام خوب میگذره لباس عروس هم پوشیدم توی اینه به خودم نگاه کردم چقدر ارایشگر کارش رو خوب
بلد بود .خیلی خوشگل شده بودم بیشتر از روزی که با نیما ازدواج کردم مراسم تموم شد عمو سورنا غرق
در خوشحالی بود رفتیم سمته عمارت عمو .که قرار بود اونجا زندگی کنیم جریان با....ه گیم رو واسه
مامانم گفتم واون هم به همه خانم ها گفته بود ولی ارسن چیزی نمیدونست وقتی همه مهمونها رفتن اومد
سمتم.
عشقم خیلی خوشگل شدی.تو هم.ارسنجانم؟؟؟چیزیو باید بگم.-بعدا.
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بند های لباسم رو یکی یکی باز کرد.
ارسن.-سیس عشقم.

دیگه حرفی نزدم ....متعجب نگاهم کرد .توی چشمام نگاه کرد خیلی تعجب کرد
پس؟؟؟سیس .دوست دارم .فردا بهت میگمچشماش از خوشحالی برق زد
صبح رسیده بود
عشقم پاشو .صبح بخیر خانمی.چشم باز کردم کمی سرم گیج رفت
خوبی؟؟؟خوب میشمو.... ..
بعد از توضیح دادن جریانات واسش حسابی خوشحال شده بود میگفت از اینکه واقعا بهش پایبند بودم
خیلی خوشحاله وهیچ وقت این کارمو فراموش نمیکنه وما اماده شدیم واسه زندگی شیرینی که باهم قراره
بگذرونیم امروز هم عروسی داداشمه با یکی از منشی های شرکت عموسورنا.
من وارسن
شیرین واریو.
عمو حسام وخاله هلینا.
بارانا ونیما.
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داداشم وهستی.
عمو شهاب وزنش.

وبقیه مهمونها برای رقص سالسا دو به دو میرقصیدیم.
عمو هم از گوشه ایی ترین نقطه سالن با غم نگهش نگاهمون میکرد
خوشحالم که پیشمی.منم عشقم-----سورنا:پست اخر..
امروز یکسال از عروسی ارسن وصحرا میگذره ایستادم باالی سره قبر ایسان.
سالم عشقم..- ..
امروز اومدم تا کلی حرف باهات بزنم .اول اینکه پسرامون خوشبخت شدن .صحرا حامله اس وشیرینپسری به اریو باز هدیه داد ..وفقط جای خالیه توئه که گاهی بدجور خودنمایی میکنه .اومدم بگم که انتقام
خونت رو گرفتم .انتقام این جداییمون رو از این زندگی ..همه خوشحالن .از ما فقط یه سری عکس
یادگاری مونده توی قاب .اینکه خیلی نمونده تا بهت برسم .ولی اینجا پسرا خیلی هوامو دارن .میخواستم
بگم که اون کوسه مرد ..رامین بعد این چند سال با اجبار من زن گرفت ..خوشبخته .هنوز دوست داره ولی
من قسم خوردم که فقط تورو بخوامو وبچه هامون رو .یادته میگفتی یه گالدیاتورم .االن پسر ارسن میگه
من یه گالدیاتورم ..امسال میره مهد کودک .نمیدونی چقدر کله شقه ..این گالدیاتور توی همه جنگ ها
پیروز شد ولی قلبش رو عشقش رو توی این جنگ ها باخت .مافیای سیاه متالشی شد .من به این دلخوشم
که با زنده موندنم وبودنم تونستم این گروه رو از هم بپاشم .دسترنج اینهمه سالم رو گرفتم .توی سازمان
امنیت ملی کار میکنم ..واینکه بگم من میمونم گالدیاتورت .من میمونم برای تو .چند روز دیگه داستنمون
میره روی پرده سینما .اون هم با کمک صحرا .دوسالی طول کشید تا بنویسه جریانات رو .االن هم در حال
سخته فیلم هستن .خیلی دوست دارم.
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وگل های رز رو روی قبرش گذاشتم دست روی اسمش کشیدم.
ایسان فرد
اسمی که همیشه توی قلبم جاویدان باقی میمونه..
عینک دودیم رو به چشم زدم واز روی قبر ها گذر کردم.
یک روز جایگاه هممون اینجاست ما همه از خاکیم وبه خاک برمیگردیم.
پیج اخر سورنا سرداری ..گلـــادیـــــاتور
24/1/1395
ویرایش :
25/10/1395

قایقی خواهم ساخت.
خواهم انداخت به اب.
دور خواهم شد از این شهره غریب.
شهری که در ان هیچ کس نیست
تا قهرمانان را بیدار کند
نه به ابی ها دل خواهم بست
نه به دریا پریانی که سر از اب به در ارند.
قایق از جنس تهی ودل در ارزوی مروارید.
میخوام به سهراب بگم که یه قایق کمه اینجا من خیلی ادمه تنها میبینم..
واین هم تیتراژ پایانی رمان
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دوباره تو قلبم یه حسی اومده
نمیدونم چیه شبیه عشقیه
که از روزای دور میمونه یارگار
که میگفتم نرو منو تنها نذار
چهره ات مثله قلبم شکسته تر شده
چشامون تر شده هوا بدتر شده
دلم میخواد بگی کجا بودی یه عمر
روزای بی منت چجوری سر شده
اشکام جاریه بی اختیار
دیگه تنهام نذار بمون با من یه بار
روزا میگذره بی اعتبار
دیگه تنهام نذار
بمون با من یه بار
بارون شو تو قلبم ببار
اهسته که میشی زمان بی معنیه
چه حسه خوبیه
همون دلشوره ها همون حرفای خوب
تو چشم خیسه ما
یه عالم قصه تو صدای بی صدا صدای بی صدا
انگار یه عالم حرف تو قلبم جمع شده
خدا عشقم شده شبیه اون روزا
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بیا با من بیا
هنوزم پیشمه
تموم نامه ها مثله دیونه ها
اشکام جاریه بی اختیار دیگه تنهام نذار
بمون با من یه بار
روزا میگذره بی اعتبار دیگه تنهام نذار
بمون با من یه بار بارون شو تو قلبم ببار
مرتضی پاشایی اشکام جاریه.

دوستــــــــــــــون دارم..
اتمام کار:
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"هر گونه کپی برداری از مطالب نودهشتیا بدون درج نام و لینک نودهشتیا ( )www.98ia.coغیرمجاز
بوده و پیگرد قانونی دارد"
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