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سیماودوستانش پس ازکلی دنگ وفنگ توبهترین دانشگاه   :خالصه

پس ازمدتی کنن ولی خونه اجاره می شن ویکدولتی تهران قبول می 

که اون  این   ...شن و به دنبال آنمتوجه مرگ مشکوک صاحبخونه می 

کنن  دخترا داره؟ یاچرا دخترا دخالت میمرگ مشکوک چه ربطی به این

 .تواین جریان؟ جز جدانشدنی رمانن وبایدخوند

 

 

  قلبت که  نیست مهم باشدیانه، خوب  دلت  حال که نیست مهممقدمه: 

  این مهم  نیست که توسرگرمی بیگانه هاشدی،اند، مهم  راتسخیرکرده

  مهم  بودنت عروسک  وفقط فقط باشی، قیمتی گران عروسک که است

 !نیستم عروسک من  ولی وبس، است
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 به نام خدا 

 :سیما

باخسته نباشیداستاد کالس پایان یافت. درس زبان انگلیسی داشتیم، 

ربطی به  آخه خداوکیلی زبان عربی یا این زبان انگلیسی چه 

  نویسی دارن؟فیلمنامه 

عجیبت خلقتی دیدم دراین دشت، که فیلمنامه نویسی پی عربی  

 .گشتمی 

دفترم رو بستم وتصمیم گرفتم تابرای خوردن یک خوراکی خوشمزه که  

تریا بریم،  عاشقشم منظورم باقلواست باساناز، سارا و سحر به کافه 

وید دریاب یک دی)  دریاب   آقای  که پایی  ازسرمیزبلندشدم که باپشت

پسره قدبلندوچهارشونه ومزه پرون باچشمان سبزرنگ وپوست 

سفیدوموهای بور هست( زدباسرنزدیک بودزمین بخورم، به سختی 

  :تعادلم روحفظ کردم وگفتم

 !متاسفم واقعابرات -
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 :پوزخندی زدوگفت

 !باش، تا جونت باالبیادانقدرمتاسف  -

، خواستم گاه حرصی من هوارفتی دوستاش وخودش بانصدای قهقه 

 :توجه ردبشم که گفت ازکنارش بی 

 .کنم اگه باز هم خودشیرینی کنی تالفی می  -

 :لبخندحرصی زدم و سری تکون دادم وگفتم 

 !مریض -

کیفم روبرداشتم وباعصبانیت ازکالس بیرون زدم، سانازکه سمت  

 رودرهم ابروهایش بود، اتفاق گرایننظاره  بود،ایستاده من  راست

 :وسمت دیویددریاب قدم برداشت وگفت کشید

کنی،  طوری اذیتش می گیرمیاری و اینآخرت باشه که مظلوم دفعه -

 ...وگرنه

درست همون لحظه دیویدباچشمای سبزرنگ نافذش زل زدتوچشمای 

 :سانازوگفت
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 چی؟ وگرنه -

 روبه خودم سرعت  به همین  ها روشنیدم، برای ی اونصدای مکالمه

 :وگفتم اونجارسوندم

 .نخواستم پس کاری نداشته باش دیگه! سانازمن وکیل بسه -

 :نگاهی به دیویدانداختم وگفتم 

 !جواب شما هم باشه برای وقتی که سمیرابیادبرای تحقیقات -

هردوی اونهاساکت شدن وبه من نگاهی انداختن، ماتشون برده بود، 

 .ی داشته باشم کردن که من هم چنین زبونانگارفکرنمی 

هاش یکی بودولی من وسارا همیشه های سانازو سحرساعت کالس

   .داشتیمچندواحداضافه تربرمی 

های سه سال درس خوندنمون دادیم زحمتچندروز دیگه بایدکنکور می 

 .شداونجا مشخص می

تر ازبقیه بودیم واین چندوقت هم من وساراهمیشه تودرس وکارجدی 

بود، طوری که بعضی اوقات مجبوریم حسابی سرمون شلوغ شده 

ازخوابمون بگذریم ونهارمون روهم توکالسای تست بخوریم ولی این  
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 .زنهمرده همش به جون من غرمی ساناز ذلیل 

دونه موهاش خواد بگیرم بزنمش به دیوارو دونهبعضی اوقات دلم می 

روبکنم تاانقدر رواعصاب من دوی ماروتن نره، اوه اوه چه خشن شدم، 

 .دم خبرنداشتمخو

گفتم؟ فکرکنم کالس هاروبه این سه تا می واقعااصالچرامن بایدساعت 

 .اونروز انقدرحالم دست خودم نبوده که نفهمیدم چی گفتم

به خودم که اومدم دیدم روبروی استادنشستم وبهش زل زدم، هی  

 .بلندی کشیدم که کل کالس ازخنده رفت توهوا

 :ای کردوگفتفر خنده استادمهران

درسته که خانم احتشام من زیباوجذاب هستم ولی ازنظرم بهتره  -

 .جای قبولی توکنکور ردنشی حواستون به درس باشه تایک وقت به 

پشت چشمی براش نازک کردم وتودلم گفتم اگه من رتبم زیرهزارنشه، 

 .از سگ کمترم، حاالببین، ایشش 

بیست  گفت بعضی اعداد توعربی مثل ده وسط درس استاد داشت می 

  وسی چهل هست،
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ده، بیست، سی، چهل، پنجاه، شست، هفتاد، هشتاد، نود... سانازیکدفعه 

 :ای کردوگفتخنده 

 صداستاد! من اومدم بیام؟  -

فر دیدنی بود،  ی استادمهرانها به هوارفت، قیافه ی بچهی من وبقیه قهقه 

شد، دستش رومشت کردکه بزنه به دیوارولی دندوناش به هم سابیده 

 .افتاد یکدفعه صندلی روی  نشست  تش دردگرفت، ازاون طرفمدس

تونستیم خودمون یک بلم بمبشویی شدکه نگو، نه ماونه بقیه نمی 

هابه کناریکی ازدخترای کالس اسمش  ی اینروکنترل کنیم، تازه همه

 :مرینازهست ازجاش بلندشدوباتمسخرگفت

 !اینم ازدردسرهای خوشگلی وجذابیتتونه استاد -

دفعه وقت بااین حرفش تیرخالصی رو زد، بلندشدکه درس بده ولی یک

  استاد آمیز نفرت نگاه  کالس به پایان رسیدوهمه ازکالس خارج شدیم،

 .کنهمی  آدمم فهموندکه بهم بااشاره  موند، من روی 

تقصیر من نبودخو! خودش الکی ازخودش تعریف کرد، ایش، شالم که 

 .رومرتب کردم وازکالس زدم بیرونجاشده بود روی سرم جابه
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ای  شد لبخند خبیثانهبادیدن یکتا دختر روبروم که داشت ازکنارم ردمی 

خون بودکه فقط به کارخودش  زدم، یکتا یک دخترمظلوم وآروم ودرس

 .دادحواسش بودواهمیتی به بقیه نمی 

اومد با زدن یک پشت پایی حالی ازیکتابگیرم، زمین  هم بدم نمیمن 

ک بودوهنوزبه خاطرتمیزی نظافتچی خیس بود، لبخندی خبیثانه  موزایی

 .زدم وپاهایم رو درازکردم

همیشه خیلی دوست داشتم اذیتش کنم، برای همین مثل دیوید یک  

پایی انداختم که سرش به جلوپرتاب شدودردگرفت، به سمت من  پشت

 :بارتکون داد، پوزخندی زدم وگفتمبرگشت وسرش رومتاسف

 !حت شدی؟ آخیاالن نارا -

 :غرغرکردوگفتزیرلب کمی

ره،  ی شعورش توقع مینه عزیزم چرابایدناراحت بشم؟ ازهرکسی اندازه -

 .فعال

ی  خواستم درحدمرگ بزنمش دختره صورتم قرمزشده بودازعصبانیت، می

 .آشغال رو! اومدم اعصابش روبهم بریزم اعصاب خودم روبهم ریخت
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 :دفعه مریناز باتمسخرگفت واریککردم که بزنم تودیدستهام رو مشت 

 ها! استادمهرادآریافردوم، بچهعه -

 .بعدباانگشتش بهم اشاره کردوهمه خندیدن

 .بایاداتفاقی که سرمهران درآوردیم لبخندی زدم و چیزی نگفتم

ترشبیه چه عرض کنم، بیش مریناز یک دخترقدبلندوالغربود، الغرکه

های تقریبادرشت  کردن، چشمچوب خشک بودکه بهش لباس آویزوون 

های هایش الک زده ومرتب بودو کفش ای داشت و همیشه ناخن ومشکی

هایش رو مواقع صحبت کردن تاب پوشید، انگشتسانتی می پاشنه بلندده 

 .کردهاش روغنچه میداد، لبمی 

العاده خرپول بودویک دانشگاه روبا نصف پولش  باباش هم فوق 

ها  یویدخواهروبرادربودن، که من ازجفت اینتونستن بخرن، مرینازودمی 

 .خورهخصوصا دیویدحالم بهم می 

ساناز،سحروسارا هم بالفاصله توکالس اومدن که وسایل مون روجمع  

 .کنیم وبریم

شدن ازکالس دیویدآخرین زهرخودش روهم ریخت، درحال خارج
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 .کالامروزحسابی مایع شده بودچون نتونسته بودکاری کنه

 :ها باصدای بلندی کردوگفتهی بچروبه همه

 !جدیدی که کردم روبهتون بگمخوام کشفمی -

 :هامتعجب به سمتش برگشت که ادامه دادهمه نگاه 

شناسیم  رو خوب میخب ببینید ازاونجایی که هم من وهم شما همه  -

وخصوصا خانم سیماسماواتی رو قصددارم بگم که خانم سیماسماواتی 

 .آدم نرمالی نیست

هاسمت من هجوم آورد، منم باپوزخندی  زیر خنده ونگاه  همه زدن

 :گفتم 

هم همه فکرکردی، مغزت بترکه، داداش توفکرنکردهترسم اینمی -

همون نابغه هستی، به جون خودت نه به جون مرینازکه برات بمیره  

تونستن به این خوبی درموردمن اطالعات جمع هامی الهی، عمرا اگه بچه

 .کنن 

 :ازباهمون لحن مسخرش گفتکم نیاورد و ب

که صددرصد، باالخره به اندازه پولی که واسه تغذیه هرکس  البته این -
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هوشش هم  تونه چیزی بخورهشه، کسی که پول نداره نمیخرج می 

 .سوزونهباالنمیره وفسفورنمی

 :نیشخندی زدم وابروهام روباال انداختم وگفتم

بابات حتی حاضرنیست  اون که صددرصد! ولی این برای شمایی که  -

کنه زاره وجمع میهاتون روبده وفقط پول روپول می ی کالسشهریه

 .کنهفقط صدق نمی 

 :چشماش ازفرط تعجب گردشدو لبخندروی لبش محوشد که ادامه دادم

ی شماپولدارنیستیم ولی هم  آره آقای دیوید دریاب مابه اندازه -

 .خندیمخوریم وهم بهترازشمامیبهترازشما می 

دیویدفقط نگاهم کرد،خواست جوابم رو بده که باتمسخردستی به نشونه 

 .بای بای من رفتم براش تکون دادم وبه سرعت ازکالس بیرون زدم

شم، من  دونستم که اگربمونم حسابی خیت وضایع می می 

 .،ساناز،سحروسارابه سرعت ازکالس بیرون زدیم

های استادآریافر،بهم خوردیم وتمام برگهدرراه ازشانس خوب خوبمون با 

پوشش ریخت، بادیدن چهرم پابه فرارگذاشتم ویک لنگه ازکفشم افتاد، 
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 .دیگه برنگشتم که برش دارم

 دیدم کفش روبرداشت ودارع دنبالم میاد، 

دویدم وبایک لنگه کفش ازاونجازدم بیرون واستاد دنبالم  من هم فقط می 

وسوئچ روچرخوندم وماشین رو روشن  اومد، سریع پریدم توماشین می 

 .کردم وحرکت کردم

اگه بگم اون موقع حس سیندرال روداشتم واستادمهران آریافر رو پرنس  

 .دیدم دروغ نگفتم

فکرکن استاد آریافربیادتوکل موسسه اعالمیه بده که پای هرکسی که 

 .شهداخل این کفش بره همسرمن می 

خوادسربه گرفت آخه اون میبافکری که راجب استادتوسرم افتادخندم 

 .ی براسب سفیدمن باشه تن من نباشه چه برسه به اینکه شاهزاده

 پوستم  کن،حتماباپوست  جاگذاشتم،  هاروبچه  آخ! االن یادم افتادکه

 .کنن رومی

باسانازتماس گرفتم وبهش گفتم امروز نتونستم براشون صبرکنم،  

ال نداشت، حداقل هام شد ولی اشکهرچندکه باکلی فحش پذیرای حرف
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 .باعواقب جانی طرف نبودم

خسته وکوفته راهی خونه عمو اردالن شدم، ساعت تقریبا حدودای 

 :دونیم ظهربود، باکلی سالم وصلوات زنگ روزدم که ساحل جواب داد

 !بله بفرمایید -

 :خودم رو ازپشت قایم کردم وصدام روکمی زنونه کردم وگفتم

 !شممزاحمتون می ببخشیدبرای تحقیقات  -

 :ساحل کمی مکث کردوگفت 

 ازکی؟  -

 :درحالی که سعی داشتم نخندم خودم رونشون دادم وگفتم 

 !ازسیماخانم -

 (ساحل گمشویی گفت دروبازکرد) کالبچم عاشق خواستگاروایناست

ای به ازدرخونه واردشدم، چشمم به سبحان افتادکه بالبخندمسخره

کرد. نگاهی به استیشن بازی می  تلویزیون خیره شده بودو داشت پلی

ویال انداختم متوجه تغییراتی که توش شده بودشدم، چندتامستخدم 
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 .کاری شده بودنهای سفیدمشغول رنگ باروپوش

هارنگ سفیدگرفته بودن واتاق هارنگ کاری شده بودن، بوی رنگ پله

 سرهم پشت های باسرفه  روگرفتم، دماغم  بدجور توی بینیم پیچیدکه

 .شدم اتاقم راهی

ای درهم دیدم تمام وسایلم ازاتاق بیرون انداخته شده وعمواردالن باقیافه 

کشیده روبروم ایستاده؛ خواستم وارداتاق بشم که الی چهارچوب در 

 :ای کردوگفتایستادوخنده

 کجا؟  -

 :نفسم روبه زورقورت دادم وگفتم

 !داخل اتاق -

 :عموابروهاش روباالانداخت وگفت

 !شهنمی نچ  -

 :خودم رو توی بغلش انداختم وگفتم

  توروخدا! عموجونمی -
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 :عمواردالن توبغلش فشارم دادوگفت

 !دمدخترخوب! دارم اتاقت رو تغییرمی  -

معنی این حرفش روخوب فهمیدم این معنیش این بودکه امشب  

 .بایدتوانباری بخوابم

 :دستش روگرفتم وگفتم 

 چکارکردم؟ من رو دوست نداری عمو؟ عموجونم! من مگه  -

 :عموکمی جلواومدوزیرچونم روگرفت وباال آوردوگفت

 زاری؟ چراسربه سراین دیویدومرینازمی -

هاخارج بشم که عمو هیچی نگفتم وسرم روانداختم پایین که ازپله 

  :باصدای بلندی گفت

 ری؟ کجاعزیزم؟ کجاداری می -

ساحل بادیدن قیافه دمغم دستم    هاپایین رفتم،جوابی بهش ندادم وازپله

 :روگرفت وکنارخودش نشوندوگفت 

 هات غرق شدن؟کشتی -



 

 

 WWW.98IA3.IR 17 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

 :سرم روتکون دادم وحرفی نزدم که سبحان بالبخندی شیطنت وارگفت 

 !کردتودریا نبابا! ناخدای کشتی داشت غرغش می  -

بالشت روبه سمتش پرت کردم، که توهواگرفتش وپرتش کردتوصورتم، 

 .خندیدمیکی یکی به طرفش پرت کردم ومیهای رومبل روکوسن 

سبحان اومدمن روبایک ضربه نشوندکنارخودش ویک خیارپوست کندو  

 .گذاشت تودهنم 

شدم، خواستم اون دستم روبیارم باالکه سبحان جفت  داشتم خفه می 

 .هام روگرفت وخیارروکردتودهنمدست

هام رو ول کنه وخداییش هم باچشمام بهش التماس کردم که دست

 .دلش به حالم سوخت داداشی خودمه، خیارروازدهنم درآوردوخوردش

ساحل ازپشت یک پارچ آب روی سبحان خالی کردوخالصه انقدرگفتیم  

 !وخندیدیم که یادم رفت دعوام باعمو رو

هم عمواردالن بهم اجازه دادن تواتاق سبحان بخوابم چون اتاق من  شب 

 .شدداشت تمیزکاری ورنگ کاری می
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 سیما؟ -

 جان دلم داداشی؟ -

 گرده ایران زودنیست؟گم به نظرت سهیل برمی می -

رنگ از رخم پرید، لبخندروی لبم ماسید، آخه االن چه وقت برگشتن  

 :بود، ابروهام رو باتعجب باالدادم وگفتم 

 !پیغمبرجانم؟ قراره برگرده؟ یاموسی -

 :ای کردو گفتسهیل خنده 

 !غول دوسرشاخ که نیستسهیل برادرمونه سیما،  -

 :لبم روکج کردم وبالوسی مخصوص به خودم گفتم

شویم، بوخودا خودم هاتومی سبحان جونم! بوخودا تایک هفته لباس -

تنم، فقط تولوخدا نزال سهیل تاکنکولم بلگلده!  شولم وبومی جوالبات ومی

 باچه داداچی خوفم؟

بود، شده شد، صورتش ازخنده سرخ سبحان داشت ازخنده منفجرمی 

  خداخدا  خوردومی   روی زمین افتاد، شکمش رو ازخنده گرفته بودوغلط
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 !بخنده طوری این بودم، ندیده رو تاحاالسبحان کرد،می 

ازروی مبل بلندشدم ودستم رو روی کمرسبحان گذاشتم وباهمون لوسی  

 :گفتم 

 !لوپیشنهادم فک تن، باچه؟ حاالبیا بلیم شام بخولیم داداچ خوبم -

اش روگرفت وبلندشد وباهم سمت میزشام سبحان به زورجلوی خنده

زد زیرخنده، کال این  رفتیم، سرمیزشام سبحان بادیدن من مدام می 

 .شهچاره اونی که زن سبحان می بشرعقل وبره درستی نداره! بی 

عمواردالن هم بادیدن حرکات سبحان کمی عصبی شدو دستی به 

 :های بلندش کشیدوگفتریش

بینه لب به خنده  سبحان چش شده؟! چراسیماهروقت تورومی این -

 کنه؟بازمی 

 :نمایی زدم وگفتمنیشم شل شدولبخنددندون

عمواردالن جونم! )این جونم روطوری باتشدیدتلفظ کردم که سبحان  -

طوری بهت بگم که اگر خودم به شخصه  دوباره خندش گرفت( من این 

یل نداشتن مطابقت باعقل کامال دان بودم این سبحان روبه دلیک تاریخ
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 !کردمردمی

عمواردالن باشنیدن این حرفم خندیدوهیچی نگفت، سبحان هم مثل  

که نخنده تاآخرشام سرش رو پایین  ها ازترس عمو برای اینبچه مثبت 

 .کردانداخته بودوبهم نگاه نمی

 :دوباره کمی که ازغذاخوردنم گذشت، عموروبه من کردوگفت

 کنکورت کی میاد؟راستی! نتایج  -

این شدکه  ی ریزی کردم وحرفی نزدم، عموجان هم خودش متوجهخنده 

 !ندارم بحث به ای  عالقه

 .شدکاری ختم میهای کنکوربه سهیل ودعواوکتکآخه همیشه بحث

 که سبحان برعکس  گیرهسهیل برادربزرگترمه، خیلی غیرتی وسخت 

 !زکی گفته وروشنفکره  خیالبی  هرچی به بشم فداش

اگربفهمه هنوز بادیویدومریناز کل سهیل انقدر روی من حساسه که 

 !ام رو بایدازقبرستونا پیداکنیداندازم جنازهمی 

انداختن وجواب دادن وپام برای کلهم دستخاطرهمین به
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 ..مرینازودیوید

 !گههارو به داداش میبود، دیوید دوست برادرمه یاخدا تمام اینبسته 

کردن میزبلندشدم و وسایل رو برداشتم، که ساحل بعدازشام برای جمع

 !کنارم اومدوباهم مشغول شستن ظرفها شدیم

شعور خندیدیم، بیکردیم ومیهم کف پرتاب میشستن هم به موقع ظرف 

های کفی صورتش  هم بادستکش یخ رو ریخت سمت من، من آبلیوان

هم کردتودهن من ومن پرتروکفی کردم، آب ریختم سمتش واونم کف 

 .طورهمین

هارو ازدستم درآوردم وبه سمت  هارو که شستیم کالفه دستکشظرف

کرد، جوابش رو سینک پرت کردم، هرچی ساحل من رو صدامی 

 خواست برگرده؟ دادم، اصال دلم گرفته بود، چراسهیل می نمی

ه رفتم داخل اناق سبحان، اتاق سبحان دیوارهای طوسی خوش رنگی دار

ویک میزتحریرطوسی رنگ هم اون ته اتاق گذاشته شده، قاب عکس  

 .زیادی روی میزسبحان گذاشته شده بود

عکس وسطی که روی میزتحریراتاق سبحان بود، عکس مامان  
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وباباوخودش و سهیل ومن بود، یک باغ بزرگی بودکه دورتادورش رو 

ت به  رنگ وخوشگلش داش میزوصندلی چیده بودن، بابا باچشمان آبی

کرد ویک کت وشلوارسفیدرنگ پوشیده بود؛ روی یک دوربین نگاه می 

اش رو توی ی سنگ ایستاده بودو مامان هم کیف مشکی مجلسیتخته

دستاش انداخته بودو باچشمان خوشگل وسبزرنگش به دوربین نگاه  

کردوپوست سفیدی داشت و همچنین دست بابا روگرفته بودولی می 

خموهم، مثل همیشه باساعتش خودنمایی خان انشسته بود، سهیل

هاش درهم بود، ولی ازحق نگذریم سهیل شکل بابابود،  کردواخممی 

سبحان هم دستش رو توی موهای خوش حالتش کرده بودو نیشش  

  بگم هرچی ازخوشگلیم  که ساریناهستم  بازبود، منم که کالکپ مامان

  انداخته هم روی  رو  پاهام داشتم، برلب  که بالبخندملیحی  و گفتمکم 

 .کردمنگاه می  انگشترم به سبزرنگم باچشمان بودم،

بادیدن این عکس ویادآوری خاطرات گذشته آه ازنهادوجودم بلندشد،  

خودم رو روی تخت سبحان انداختم ودستانم رو زیرسرم گذاشتم وبه 

 : سقف خیره شدم وباخودفکرکردم که

ی اون سن تنها  چرامامان وباباازهم جداشدن؟ چرامامان من رو تو  -
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رفت دنبالش وبهش  گذاشت وحضانت من رو به باباداد؟ چراوقتی بابامی 

کردبرگرده برنگشت؟ چرا بابادیگه مثل قبل عموبهادر رو التماس می

دوست نداره؟ البته خدایی هم بخوایم بگیم عموبهادر خیلی، خیلی که 

 .ها آرزوی مرگش رو دارمنه اصالدوست داشتنی نیست، بعضی وقت 

تاپ سبحان رفتم  ابروهام رو باالانداختم وازروی تخت بلندشدم سمت لب 

دفعه سبحان دیوونه وار، باموهای درهم ریخته به  تاروشنش کنم که یک

 .اتاق اومد

  ترسیدم، خیلی   متر ازجاپریدم وجیغ کشیدم،بااومدن سبحان سه

  بعدصداروگذاشت بودکرد، تودستش که  گوشی  به  اشاره سبحان

 :رواسپیکروگفت

 !خب! بگو جانم سهیل داداش -

 :طرف خط پیچید ی سهیل اونصدای عربده 

سیما!مگه بهت هشدارنداده بودم سمت دیویدومریناز نری؟ چرا   -

  انقدرلجبازی تو دختر؟

 :پوزخندی تمسخرآمیز زدم و گفتم
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آبجی خیلی پروویی سهیل! مگه من کاری به اون دیویدعوضی واون  -

پایی  ازدهن فیل افتادش دارم؟ هان؟ توکه نیستی ببینی هرروز برام پشت

خنده، توکه نیستی ببینی  گیره وباکله دوبارخوردم زمین وقاه قاه می می 

 !بهم بگه تو نرمال نیستی ومشکل داری، فقط بلدی عربده بزنی درسته؟

 :صداش روکمی پایین آوردولی عصبی گفت 

دونم ری! دوستت دارم خواهرقشنگم! می باران من عاشقتم خواه -

دیویدوخواهرعوضی ترازخودش دست خالی نیستن ولی من چیزی 

 دونی! باشه؟ دونم که تونمیمی 

 :لبخندی زدم وبه آرومی گفتم 

 .باشه! سهیل جان منم دوستت دارم -

باربه حالت تمسخرکه  ازپشت تلفن دوباره صداش روشنیدم ولی این

 :گفت 

 خاطردوست داشتنته؟ هم به ی برگردم؟ اینتوخیلی دوست دار -

 :چیزی نگفتم که دوباره ادامه داد
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 !خاطرهمین هم دارم میامگرده سیما، بهخان عموداره برمی -

 :حبس شدکه بریده بریده گفتم نفسم توسینه 

 !خوامرو نمیعموبهادر؟ نه؟ نه سهیل من این  -

خندید،  سبحان افتادکه می بابوق ممتدگوشی به خودم اومدم، نگاهم به 

 :لبم روگازگرفتم وگفتم 

 مرض! خنده داره؟ -

 :صداش رو دخترونه کردو ادام رو درآوردو گفت 

 مرض! خنده داره؟ -

 :شدم وگفتمحرصی

 عه سبحان؟ -

 :اش گفتبازبالحن زنونه 

 !عه سبحان -

 طوری این  چرا  ازدست سبحان حرصی شده بودم، آخه این چه وضعشه؟

 کردبامن؟ 



 

 

 WWW.98IA3.IR 26 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

 !کردم که بهم رودست زدههم بهش محل ندادم، چون حس می تاشب 

های شب بود، تقریباً ساعت یک و دوشب که باصدای زنگ موبایل نیمه

  بودگفتم بازنشده هامهنوزچشم که خمارآلودی   ازجابلندشدم وباصدای 

 هان؟ ها؟ چیه؟  -

 :صدای جیغ جیغوی ساراتوگوشم پیچیدکه گفت 

 !ی زیرهزارقبول شدیم بارتبه وای سیما!  -

 :کشیدم گفتم طورکه خمیازه می بودم وهموندستم روجلوی دهنم گرفته 

 !که چی؟ -

دفعه متوجه حرفش شدم  سکوتی پشت خط بین من وسارابرقرارشد، یک

 :ی بلندودادگفتموباخنده 

 !جدی؟ نگوتهران که شاخ درمیارم -

 :پیچیدکه گفتجیغوش دوباره توی گوشم صدای جیغ

 شه؟ی پونصدتودانشگاه عالی تهران، باورت میبارتبه -

 :دستام رو بهم کوبیدم وگفتم 
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هو! بیاوسط قرش بده! ایوال، هو! مردم شهربپوشیدوبخندیدوبرقصیدکه   -

 .امشب سرهرکوچه خداهست وخداهست وخداهست

ای به درخوردوبرق هاسریع توسط عمووساحل روشن شدن، صدای تقه

 :زمان گفتنن به طورهمهردوشو

 شده سیما؟ داستان چیه؟چی -

گوشی روقطع کردم وخودم رو توآغوش عمواردالن پرت کردم وگریه 

 کردم

 :عموسعی داشت آرومم کنه، دستی به سرم کشیدوگفت

 !آروم باش سیماجان -

 :جیغ کشیدم وگفتم

 !توکنکور رتبه زیرهزار آوردم، عموقبول شدم، قبول شدم -

 :زدوگفت بینیم  نوک به آروم ی ضربه  ساحل یک

 .آفرین! خواهرخودمی دیگه -

همه حرف وحدیث وبرق روشن کردن تازه سرش خان پس ازاینسبحان
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 :رو از زیرپتو بیرون آوردوگفت

 شده؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی   -

چاره تازه شده بود، بی باهم زیرخنده زدیم وسبحان فقط به ماخیره همه

 .بودازخواب پاشده 

هاش روبست وعمو بعدازکلی خندیدن، سبحان دوباره زیرپتورفت وچشم

وساحل هم ازاتاق رفتن، وقتی خوب مطمئن شدم که همه خوابیدن 

 تصویری  باهاش خواممی که دادم پیام  مامان  گوشی روبرداشتم وبه

 .بگیرم 

هندزفری رو داخل گوشی گذاشتم وهدفون روهم بایک آهنگ مالیم 

سبحان گذاشتم ولی باصدای زیادکه متوجه ارتباط من ومامان  درگوش 

 .نشه

 :بعدهم تماس رو وصل کردم

 !سالم مامان ساریناجونم -

 سالم به دخترقشنگم، حالت چطوره؟ -
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 کنی؟ خوبم خداروشکر، چه خبراچه کارمی -

  هاییم دیگههیچ! درگیربچه  -

 :ای کردم وباشوق گفتم خنده 

  شده؟دونی چیمی -

 :ن ابروهاش روباالدادوگفتماما

 ....چی؟ نکنه که -

 :پریدم وسط حرفش وگفتم

 !ی زیرهزار آوردمقبول شدم! توکنکور رتبه -

مامان خواست حرفی بزنه که درتوسط عمو اردالن بازشدو باچشمای 

قرمزبهم نگاه کرد، موهای من روگرفت وازموهام بلندم کردو من رو 

 .ازاتاق بیرون پرت کرد

وفشارش  کشیدم که دستش روگذاشت زیرگردنم جیغ بلندی 

دادوخواست حرفی بزنه که مچ دستش رو گازگرفتم، دستش رو  

 .هاش دورشدمبلندکردوبه سرعت ازجلوی چشم
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زدم، اماگوشیم دستش موند،  شد! داشتم سکته می آخی، خیالم راحت

هفته بهم  تایکها تماس بگیرم ازباجه وبهشون بگم حداقل بایدفردابابچه

 .زنگ نزنن 

عموجون اردالن مجبورشدم شب رو بااون هوای ازدست این تعصب

هام رو به هم  هم بدون پتوبخوابم، دندونسردشیراز روی کاناپه اون

 .شونسابیدم وحرصی شدم از رفتاردیشب

پیچیدچندبارتاصبح ازخواب پریدم، لرزعجیبی  ازسرمایی که توبدنم می 

دم وبرای همین هم ونتونستم تاصبح درست  کرتوبدنم احساس می

 .بخوابم

ونیم صبح بودکه ازخواب بیدارشدم، آروم های نهباالخره ساعت نزدیک

 .هام رو درآوردمآروم وپاورچین به سمت حموم قدم برداشتم ولباس

رفتم توحموم بازوروکتک که من عاشق حموم بودم، هروقت می آخ

 .خواستن من رو بیارن بیرونمی 

ی همین  باربامامان ساریناو بابامیثم اومده بودیم خونهحتی یادمه یک

عمواردالن اینا، بعدمن اومدم حموم، دوساعتی توحموم داشتم بازی 
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 گریه هممن  ازحموم، بچه بیابیرون  اومدوگفت بابامیثم  کردم کهمی 

  !بمونم  اینجا شب  خواممی  اصالمن گفتمومی کردم

جونور عجیبی هستم( آخرش هم بادادوبیداداومدم بوخودا، من همچین )

 !بیرون وقهرکردم

 :گهبه قول معروف که می 

االن منظورم ازگاو وخرخودم  ( تر، فرمان نبرندگاو وخرتانباشدچوب -

 )بودما

 .وان حموم رو زیرشیرآب گرفتم ومنتظرشدم تاپربشه

 :سبحان

خراشی که  ومنتظرصدای بلندوگوش صبح ساعت یازده ازخواب بیدارشدم 

پیچیدشدم، نگاهی به اطراف اتاق انداختم کسی روندیدم،  توگوشم می 

 تو خری  وکدوم هدفون  هام چهارتاشد،دستی به سرم کشیدم، چشم

  داشته آسایش ما زارهنمی  سیماکه این ازدست آخه؟ گذاشت من گوش

 !باشیم

جلوی آینه رفتم ونگاهی به خودم انداختم، بایدیک تیپ دخترکش  
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 رو هامدست  رفتم، دستشویی سمت به  زدم امروز، برای همینمی 

ذاشتم ونگاهی ازتوی آینه به خودم گ شیرآب دوطرف

 رو هامدست  بشم، دخترکش باید! نه  داشت، پف هامهنوزچشم  انداختم،

 برای   بود، نخوابیده هامچشماماهنوزپف ریختم، صورتم وبه کردمآب پراز

 زدم توهوا بشکنی یک زدم، خودم  به  محکم دوتاتوگوشی همهمین

 :وگفتم 

 !خودخودشه -

 :اومدم که صدایی شنیدم داشتم ازدر دستشویی بیرون می 

ی چشماتم، من رو سیرابم کن، الالالال! من  الالالال! من تشنه -

 !چقدرآرومم، الالالال چقدرخوشبختم، من 

ام گرفت ازاین اومدومشخصاصدای سیما بود، خنده صدا ازپایین می 

توجه به اون ازدربیرون برم که بافکری که توسرم کارش، خواستم بی

 !جرقه زدلبخندبدجنسی زدم وکمی صبرکردم

رسه  ها طوری هست که صدا ازباالبه پایین میی عموایندستشویی خونه

 !رسهمیوازپایین به باال 
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کنتربرق حموم هم کناردر ورودی دستشویی قرارداره، برای همین یک 

 :خیزسمت کنتربرق برداشتم وبرق حموم روقطع کردم، وتودلم گفتم 

 !زاری آره؟ دارم برات سیماخانمحاالتوگوش من هدفون می  -

 :گفتمی  که هوارفت به صدای جیغ وفریادسیما

 شدم دستشویی وارد دوباره   برسید، منها رفت، به دادم برق -

 درآوردم وحشتناکی صدای  بود وصل  هم پایین حمام  به که وازهواکش

 :وگفتم 

سیماخانم! کارت تمومه دخترخوب! امروز روز مرگت رسیده   -

 !دخترجون

های نیشخندی تودلم زدم وبه خودم ایول گفتم که صدای هق هق وگریه

 :گفت می باخودش تودلش  اومد،سیمامی 

ی اتصال برق وزدم خداجونم غلط کردم! فقط من رو نجات بده! دکمه -

 داشت درآوردم، هم وحشتناک چندتاصدای   ودوباره قطعش کردم،

کرد فهمیدم پاهاش وار واردمیدی به که ضرباتی ازصدای  کرد،می  سکته

دونم کی به این مدرک داده  کوبه، خداوکیلی من نمیروبه دیوار می
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 آخه؟ 

ام گرفت، نگاهی به ساعت انداختم ودیدم نادان ازدربیرون برو! خنده 

ی هواکش کردم چیزی خدود دوازده ظهر شد، سرم رو دوباره تولوله

 :وگفتم 

 و! رو...روخب..خب.. نادان.... ازدربیرون بر -

به محض گفتن این جمله سمت اتاقم رفتم وجلوی کمدایستادم ونگاهی  

هام انداختم وبعد پیراهن سفیدرنگ وشلوارلی تنگ ازباالتاپایین به لباس

های مشکی رو ازکمددرآوردم وسمت کشوی اول ازباالرفتم، جوراب آبی

به  سفیدرنگم رو   مچی  ساعت کشوبرداشتم،  سفید راه راه رو ازتوی 

 .دستم انداختم وانگشترعقیق رو دستم کردم

ژل رو ازروی میزبرداشتم وبه موهام حالت فشن دادم وازدراتاق بیرون 

 !زدم

 :سیما

امروزبرای من روز بخصوصی بود، روزی که نتایج کنکور اومده ومن  

ی سهیل خیلی دیدنیه، دوست دارم بدونم  باسربلندی قبول شدم، قیافه 
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 چه اشوقیافه  خوادبکنهچکارمی  شده  عالی رتبم  فهمه منوقتی می 

 .شهمی  شکلی

آرومی هام رفت، درکمد رو به ازحموم که بیرون اومدم، سمت کمدلباس

رنگ،  بازکردم ونگاهی به کمدلباس ها انداختم، یک مانتوی لی آبی

شلوارلی تنگ، کشوی اول روبازکردم وکمربندمشکی روهم به شلوارلی 

چه سفیدرنگم رو هم انداختم ومانتو رو ام انداختم، آستین آبی نفتی تنگ

 .توی هواتکون دادم وپوشیدم

ربرداشتم وپوشیدم، اسپری های آبی نفتی راه راهم رو اززیردجوراب

 .خنک رو ازمیزتحریربرداشتم وبه روی مچ دستم وگردنم زدم

چادرمشکی نگین داردانشجویی روکه سهیل ازمشهدبرام خریدروهم سرم  

 :کردم، نگاهی سرتاپا به خودم انداختم وگفتم

 !چه عشقی! چه جیگری هستی تو -

رسید،  ه گوش می خواستم ازاتاق بیرون برم که صدای عمواردالن جونم ب

که بیدارشده بود، برای همین پوفی کالفه کشیدم، تصمیم مثل این 

 .بیرون  بودبپرم تواتاقم که  گرفتم ازدرحیاط پشتی
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پنجره رو باالدادم، ارتفاعش تازمین خیلی نبودفقط ممکن بودکمی مچ  

ی معکوس پایین  هام روبستم و باشمارهپام دردبگیره، برای همین چشم

 .پریدم

 .ی محکمی برخوردکردمدردگرفت، خواستم بلندشم که باتنه  پام

  من بادیدن  سهیل بود، کرده برخورد سهیل  های محکمسرم به شونه 

 .درازکرد  ی کمکبه نشونه  رو زدودستش لبخندی 

خواست  دونم نمی دستش رو پس زدم وباسرعت از خونه خارج شدم، نمی

 .یانتونست که جلوم روبگیره 

داخل ماشین انداختم، ضبط ماشین رو روشن کردم سریع خودم رو 

 .وپاهام رو روی کالژ گذاشتم وگازدادم

 :شدخوامت داشت پخش میآهنگ می

 چه دردی داره دوریه تو ازم عشقم

 الهی هر چی عاشقه برسن به هم 

 هر جا هم رسیدیم گلی بهتر از تو ندیدیم
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 هر جارم بگردیم عاشق تر از من کسی نیست 

 بارونی یه نمه هم آرومیتو 

 دردی ولی درمونی بگو همیشه می مونی 

 آخ که کور بشه هر کی نبینه عشقه ما دوتا

 روبزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو

  دست دلم نیست که آخه اینقده من میخوامت

 تمومه زندگیم شدی بد افتادم تو دامت

 کور بشه هر کی نبینه عشقه ما دوتا رو 

 ریا و با هم بریم جاده شمالوبزنیم به د

 دست دلم نیست که آخه اینقده من میخوامت 

 تمومه زندگیم شدی بد افتادم تو دامت

 آخ داره دلم میره برات جز من نباید کسی تو رو بخواد 

 بگو چی داری تو تو چشات که دلو میبره اینقده زیاد
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 تو بارونی یه نمه هم آرومی

 مونی دردی ولی درمونی بگو همیشه می 

 آخ که کور بشه هر کی نبینه عشقه ما دوتا رو

 بزنیم به دریا و با هم بریم جاده شمالو

حاال دیگه وقت وقته رفتن سمت باجه تلفن بود، نزدیک باجاتلفن رفتم  

 :وکارت رو داخلش گذاشتم وزنگ زدم به ساناز

 !الو الوبفرمایید -

 مرگ والومنم سیما -

 دی؟ رو نمی  خوبی؟ حالت خوبه؟ چراجواب من -

گوشیم دست عمواردالنه، سبحان هم ازخونه بیرون رفته، سهیل هم   -

 !گردهداره باعمو بهادربرمی

 جا سرت هوارشد؟این همه بدبختی یک -

 !آره -

 دونی که قبول شدیم توکنکور؟ باش پس فقط می  -
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 !آره -

هاقراربزارم ولی بابچه خواست آهی ازته دل کشیدم و قطع کردم، دلم می 

کرد، چی فرق می قطعاباورود عمو بهادروسهیل وبردیاوبهبودهمه

های بردیاوبهبود پسرهای عموبهرادن، دوتاپسرسبک ومسخره که چشم

درشت مشکی دارن وگندمی پوست هستن، جفتشون قدبلندوالغرن 

 .وصدالبته دوقلو هم هستن 

هاش ودرهم کشیده و  بردیاسه دقیقه ازبهبود بزرگتره، همیشه اخم

اش رو یکی برداره، اونوقت حسابش  گوشی دستشه، اگرگوشی 

  من برادرسوم   پسرارشدعموبهادروالبته بردیاحکم تازه  باکراماکاتبینه،

ایسته وباانگشت اشارش بایک لبخندحرص ربدری می ض  حالت به. روداره

. سرتهکنه، اکثراوقات پشت هردریاسوراخی یاحتی پشت درارمسخرت می

 .فقط وای به حالت اگه بفهمه پشت سرش حرف زدی 

جای گوشی خنده وبه بریم سراغ بهبود؛ بهبودبرخالف بردیاهمیشه می

کنترل تلویزیون دستشه، برنامه موردعالقش هم فوتباله 

هارومسخره کنه، اونوقت  وطرفدارپرسپولیسه، اگریکی پرسپولیسی 

هست وحکم هم پسربهادرخان ره توفکش، ایشونبهبودباسرمی 
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برادرچهارم من روداره. همیشه بایک لبخنددندون نماودست به سینه 

خنده، کافیه یک سوتی بدی اونوقت تمام عمرت  ایسته وفقط بهت می می 

بابتش بایدتوسط این موجودمسخره بشی، اگرازدستت عصبی بشه، سریع 

 .زنهزیراب تو پیش عموبهادرمی 

پسرهاش شکل  عموبهادر، درست شکل پسراشه، یعنی چیز،

 داره، مشکی موهای   سفیدو پوست  ومشکیه،درشت هاشچشم  اونن،

 پونزده که  وقتی عموبهادرجوونه، ولی پیره  شایدفکرکنیدعموبهادرخیلی

کنن، البته دوسال قبل ترش باهم ازدواج می بهاره  بودبازنعمو سالش

  صاحب  سالگی شونزده  آشناشده بودن وگیدی گیدی داشتن. وتوی 

 وچهار سی عموبهادرم االن شن،بردیاوبهبودمی   همین دوقلویعنی دوپسر

 .سالشونه نوزده هم  وپسرهاشون سالشه

 ازش فامیل همه  میلیاردره چون  گیره، عموبهادرخیلی جدی وسخت

برن، جفت پسراش رو خیلی دوست داره وکسی حق نداره یم حساب

بهشون حرف بزنه، روی من خیلی حساسه وغیرت داره، روی مامان 

  .طوربودساریناهم همین 

اغلب اوقات عموبهادرابروهاش رو باالانداخته، دستش رو به حالت  
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هاش برق فکرروی چونش گذاشته، لبخندملیحی برلب داره و وقتی چشم

 .زنه نشون از آرامش قبل از طوفان دارهمی 

هام رو داخل جیبم گذاشتم وخواستم سمت ماشین برم که  دست

 :باصدای بوق یک ماشین باترس برگشتم که متوجه شدم

  فراری  سواریک که  یک پسرباکت وشلوارمشکی وکراوات قرمزرنگ

 :زدوگفت بوق بود، شده  رنگ مشکی

 .رسونمت آبجیمی -

وسوییچ ماشین روزدم، بادیدن جنسیسسم پسربغل پوزخندی زدم 

 :ای کردوگفتدستیش خنده 

 .داداش، فکرکنم آبجی باس برسونتت -

های ماشین روپایین دادم ولبخندی شدم وشیشهسوارماشین 

 :تمسخرآمیزتحویلش دادم و گفتم

  بعدباسرعت! کنم می بازی   دیگه باماشین اسباب بازیتایشاهلل دفعه -

ی بلندی زدم یک جورایی ازاین ضایع کردنه قهقه  اونهادورشدم،ازسمت

 .احساس لذت کردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 42 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

 .هام ردشد، فکرکنم توهمی شدملحظه ازجلوی چشماون پسریک

رسوندم، ترس ازاینکه عموبهادر راپرتم ترخودم رو به خونه می بایدسریع

  .ترسیدمرو به بابابده می 

 گاز گذاشتم وتاتونستم سریع رفتم برای همین پام رو روی پدال 

ترمزخوشگل کشیدم وباسرنزدیک بودبرم وقتی نزدیک خونه رسیدم یک

 .توشیشه

 دادم پیام ساحل وبه شدم پشیمون لحظهیک که وبزنم  خواستم زنگ

 .اونجاچطوره اوضاع تاببینم

 :بعدپیام اومدکهدودقیقه

نداره،  اشکالتوسرت سیماجون، کجاغیبت زد؟ ای خاک -

شدی هم کاریت نداره چون قبول عموبهادرتادوساعت دیگه ایرانه، سهیل 

 .ولی دخلت شب اومده، اوضاع ردیفه بیاباال 

هاباالرفتم، چشمم دهنم رو به آرومی قورت دادم وبابشکن ازپلهآب

  .داشت قشنگی های چقدرشکوفه افتاد، آلبالو های درخت  به

ها آه ازنهادم بلندشد، لعنت به این  تکردن به این درخامابانگاه 
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 .عموبهادرکه نزاشت مامان اینا باهم زندگی کنند 

واردخونه شدم، ساحل گوشی به دست سمتم اومدومن روتوبغلش 

 .ای برپیشونیم زدومحکم فشارم دادکشیدوبوسه 

رویی نشسته بودن افتاد؛ نگاهم به خانم وآقایی که روی مبل باخوش

 .له ویک مردچهل وپنج ساله بودنساتقریبا یک زن چهل

های درشت مشکی وابروهای به هم پیوسته وپوست سفیدی خانم چشم

داشت، کمی تپل بود، البته کمی که نه شکمش قشنگ جلو اومده 

  تونستمی  زورحرکت وبه بود گذاشته شکمش روی   بودودستش رو

 .بکنه

ومشکی داشت  های درشت مردهم الغروقدبلندبود، سبزه بود، ولی چشم

ولبخندی ملیح روی لبش داشت، یک ساعت مشکی صفحه بزرگ هم به  

 .خورد هفت یاهشت میلیونی باشه مچش انداخته بود، بهش می 

هردوشون بادیدن من بلندشدن ودست دادن باهام، منم لبخندی زدم 

  .وباهاشون سالم و احوالپرسی کردم

  بهم اابروهاشب  من بودبادیدن آقانشسته کناراون  عمواردالن که
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 .ستندوبرم توی آشپزخونه تاچایی بریزمه مهمی مهمونای  اینا فهموندکه

داخل آشپزخونه شدم، دست ساحل وگرفتم وکشیدمش کنارودستهام  

 :ومشت کردم وباحرص گفتم 

 ایناکین؟ هان؟ -

 :ساحل ابروهاش رو باالانداخت وپوزخندی زدوگفت

 !خواستگار! همین -

 :فشاردادم وگفتم هام رو روی هم دندون

 کدوم ابلهی گفته من قصدازدواج دارم؟  -

 :ای کردولپم رو محکم کشیدوگفتساحل خنده 

شه ای حاضر می ها! کدوم دیوونهخوشهدلت -

 شدیا؟ اصالدیوونه  توروبگیره؟

 :ابروهایم رو باتعجب باالدادم وگفتم

 ...هاپس یعنی این -

دست من رو توی دستش گرفت وبامهربونی نگاهم کرد، محکم  
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 :فشارشون دادوگفت

کنم، معنی این حرفش رو کنم، یکی هم براتوجورمیمن شوهرمی  -

 .چیز ازکنترل خارج شده بوددیرفهمیدم، زمانی که همه 

  گرفتم، گاز  های آه عمیقی ازته دل کشیدم ودستم رو به کنارکابینت

 .رفتمی  تداش ساحل ریختم، اشک

ای رنگ روبروم کردم، کتری وچایی سازهم نگاهی به سماوراستیل نقره 

 .روی گازبود، علنی شدن خواستگار به معنی خدافظی ساحل بود 

ها، همون خانم چاق ها رو داخل فنجون ریختم وبردم برای مهمونچایی

نما زد طوری که تمام ای داشت لبخندی دندونکه شکم براومده 

هاش زردشده بود، کثیفی الی پیداشد، رنگ دندون  هایشدندون

 .هاش پیدابود، حالم بهم خوردادندون

و چایی رو به شوهرش تعارف کردم، اونم  من زیاداهمیتی بهش ندادم

 .سرش رو پایین انداخت وبرداشت

 !اه! بدم میادازاین مردای زن ذلیل

  :نمازدوگفتدندونخواستم بشینم که اون زن چاق دوباره لبخند 
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 شماخواهرعروس خانم سیماهستید؟  -

 .چشمام اندازه نعلبکی گردشد 

  :و بانیشخندی گفتای زدونگاهی به ساحل انداختقهقهه 

  دونیدخواهرتون قراره عقدکنه؟ جالبه؟شما یعنی حتی نمی  -

هام رو درهم کشیدم ویک موزوکیوی وپرتقال ناول برداشتم وکمی اخم

 .ل پیاله ریختم وعقب کشیدمهم ازآجیل داخ 

پای راستم رو روی پای چپم گذاشتم وباصورتی طلبکارانه به ساحل 

 .چشم دوختم

 :ای کردوگفتسرفهکه گذشت اون مردالغربا نگاهی به من تککمی

جان چیزی به شمانگفته، مشکلی نیست خودم خب ظاهراً ساحل -

  اشاره وباانگشت هستم جهانبخش سهیل  که مندم، اول اینتوضیح می 

  :دادوگفت رونشون بود شکمش  روی  دستش روکه چاق خانم اون

 .ایشون هم خانم بنده هستن -

 :گاز ازسرموزش زدوادامه دادکندویکموزش روپوست
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سال ازاین ساحل پسربزرگ من که تقریباسه این ساحل خانم، باسهراب -

هم رو جون بزرگتره باهم دوست بودن، باتوجه به اینکه هردوشون 

خواستن قرارشدماساحل رو برای سهراب خواستگاری کنیم، ساحل می 

 .خانم گفت قرارعقد رو بزاریم برای بعدازکنکورشما

 :ابروهایم رو شگفتانه باالدادم وگفتم

  داره؟ربطیچهمن به -

  :جهانبخش کمی من من کردوگفتآقای 

 .کنید راضی رو سهیل عقدبرادرتون بایدبرای  شما   خب چون -

 :دفعه ازجام بلندشدم واخمی درهم کشیدم وگفتمیک

مااصالرسم نداریم عقدبدون حضور برادربزرگترصورت بگیره، بعدم  -

  فقط گیریمعقدنمی   هاکنیم واین رو هم بگم مهریه زیرسیصدتاقبول نمی 

 .عروسی

کردیدمن تهران باشم وتوعقدنباشم،  طورکه برنامه ریزی همون

 .طورهم بریدسهیل رو راضی کنیدهمون

ها باگریه  عمواردالن دادکشیدسرم ومن هم بدون توجه به مهمون
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 .ها دویدم ووارداتاقم شدمپلهسمت

 اتفاقات همه وبه درازکشیدم تخت روی   دراتاق رو ازپشت قفل کردم،

 که صداهایی اتاقم،  پشتی حیاط در از  وفرارمن سهیل  فکرکردم، امروز

.... پوشوخوش تیپپسرخوش واون عقدساحل پیچید،می توحمام

 .سهیل جدای  عموبهادر برگشت

 :بشکنی توهوا زدم وباصدای بلندی گفتم 

 !یافتمش، یافتمش -

هم درصورتی که  این که عموبهادروبردیاوبهبود بدون سهیل اومدن، اون

 :گرده فقط یک معنی دارهسهیل گفته بودبااونا برمی 

 ...معنیواون 

بافکری که توسرم پروروندم دستم رو جلوی دهنم گرفتم وهی بلندی 

 :وگفتم بستم رو هامچشم   کشیدم،

شه، دیگه تعارف نکن فقط سرم بیار، بالش  هم می خدایا! اگربدترازاین -

 .وروی صورتم زدم وخودم زیربالش سرم روگذاشتم

اپریدم، باترس هام گرم شده بودکه باصدای گروم گروم درازجتازه چشم
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طرف انداختم، به آرومی دستگیره در روگرفتم  طرف واوننگاهی به این 

ی مضحک ومسخره آقابردیا، پاهاش رو به حالت  وچرخوندم که باچهره

 .خندید رو به رو شدمضربدری گذاشته بود ومی 

 :هام رو درهم کشیدم وگفتم اخم

 بله؟ بازچه دردسرومرضی داری؟ -

 :گاه کردوگفتبالبخندمضحکش بهم ن

 شنیدم کنکورقبول شدی؟ درسته؟ -

 .ای زدمهای سفیدوبراقم خنده چشمانم رو ریزکردم وبادندون -

 که بارتبهکه فکرایناینبود، چون مطمئناردشده، مثل حرصش گرفته 

 .کردزیرهزارقبول بشم روهم که اصال نمی

ومامان  داخل اتاق شدوچرخی وسط اتاق زد، سمت قاب عکس من 

ساریناکه باهم کنار یک حوضچه زیبادریک خونه باستانی وپراز رمزوراز  

عکس انداخته بودیم رفت ودستی روش کشیدوابروهایش رو باالانداخت 

 :وگفت
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  هنوزباهاش ارتباط داری؟  -

 :قاب عکس رو ازدستش بیرون کشیدم وباصدای بلندی فریاد زدم

 !گمشوبیرون! به توهیچ ربطی نداره -

هاش طوری خطابش کنم، اخمبرخورد، انگارتوقع نداشت اینبهش  

 :رودرهم کشیدودست به سینه بایک لبخندتمسخرآمیزگفت 

 قولت رو که یادت نرفته؟ -

 :باصدای بلندتری فریاد زدم

 !»گفتم گمشوبیرون -«

 .هاش رو روی هم فشردوباحرص دراتاق رو بهم کوبیدوخارج شددندون

خوادببینمشون، من باالخره یک دلم نمی ازعموبهادروپسرهاش متنفرم،

 .رسونم روز اونهارو به سزای کارهاشون می

 .....متنفرم

شد، که خیلی شکوهمند صدای بهادرخان یاهمون عموبهادرشنیده می 

خواست زاربزنم به حال خودم؛ آخه چرامن واردخونه شده، دلم می 



 

 

 WWW.98IA3.IR 51 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

  ی عموهام مجردوجوون باشن، آخه چرامن؟بایدهمه

طوری اذیت بشم، بغض راه گلوم رو این حق من نیست؟ من نبایداین

رکرده باشه، راه بغضم بسته بسته بود، مثل استخون ماهی که توگلوگی

  .شده بود

خواستم ضعف خواست گریه کنم ولی وجودش رو نداشتم، نمی دلم می 

 .نشون بدم، سالهاست که من نتونستم زاربزنم 

  زمین روی  دوزانو حالت  به وپاهایم گذاشتم  تخت وسط   سرم رو روی 

  سارینا  مامان  من بود، گرفته   دلم  گذاشتم، صورتم روی  رو هامدست  بود،

 .خواممی رو

چنان سنگین بودکه صورتم سرخ شده  توصورت خودم زدم، ضربم آن 

 هام مونده بود بودوجای ناخن

هام که روی تخت بودوبه سمت دراتاق پرتم کردم وجیغ  دفتروکتاب

 :کشیدم و گفتم 

بردیای عوضی! ازهمتون متنفرم.. شماهابودیدکه نزاشتیدمازندگی   -

 !خورههای عوضی، حالم ازتون بهم میلعنتیا! لعنتی کنیم... 
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باصدای قیژوقیژدرازجام بلندشدم، چشمم به قامت بلندسهیل نمایان 

دفعه تعادلم رو ازدست دادم وزمین  شدم، خواستم سمتش برم که یک

 .خوردم

 :سبحان

شعور! قدربیی این بردیا رو ازوسط بکنم، آخه آدم اینخواد کلهدلم می 

 !چیه یک حالی بکنم باخواهرت؟گه نظرتبله اومده به من می ی اپسره

جاخوردیم زنه، بادیدن بردیاوعموبهادر وبهبود، هم حرف مفت زیادمی

 ساحل  وهم شوکه شدیم، وصدالبته غم جای شادی چشمامون روگرفت،

  سمت به اونها بادیدن کشیدو ودرهم هاشاخم کردن سالم بدون که

  ازاتاقش که سیماهم  بست، محکم رو ودر روکشیدورفت راهش اتاقش

 .ن نیومدبیرو

زمان سری تکون دادیم  من وسهیل درهم گره خورد، هردو هم نگاه 

  راستش  ام گذاشتم،وافسوس خوردیم، دستم رو به حالت فکر زیرچونه

 .نداشتم  رو عمواینا حوصله همبخوایدمن رو

باورودبردیا سهیل ازجاش بلندشدوبردیا دستش رو درازکرد، اماسهیل  
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 .توجه به اون ازکنارش ردشدواهمیتی بهش ندادبی 

حالتش کشیدواونهارو فشن کرد، بردیاهم دستی وسط موهای خوش

 :ای به من گفت بالبخندمسخره

 !سیماکجاست؟  -

 :دستم رو به معنای بروباباتکون دادم وبهش گفتم 

 .کس حوصله درست ودرمون نداره، پس هارهارنکنمروز هیچبردیاا -

روی مبل نشستم و گوشی روازداخل جیبم درآوردم که صدای 

 :بلندسهیل روشنیدم

 !هوش شده، دکترخبرکنینسبحان؟ عمواردالن؟ سیماازحال رفته، بی  -

گوشی روپرت کردم روی زمین وسراسیمه باالسمت اتاق سیمادویدم،  

خواستم برای بهترین خواهرم سیما،  یر شد، اصالنمیازچشمانم سرازاشک

 .هام اتفاقی بیوفتههم راز لحظه

عکس خودش ومامان کرده وقابهاش رو سمت وسط درپرتدیدم کتاب

 .زمان بامن بردیاوبهبودوعموبهادرباالاومدنرو توبغلش محکم گرفته، هم 
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ا ازسرسیمدونستم که دست نگاهی پرازخشم به بردیاانداختم، می 

داره، همونطورکه دوزانونشستم وخواستم سیمارو بغل کنم، روبه برنمی 

 :عموبهرادگفتم

این پسرآشغال ونفهمت رو جمعش کن! دیگه دوران حکومتتون تموم  -

 !کنیمربطی نداره ماچکارمی شد، به تواون پسرای نفهمت هیچ

باری به اونهاکردولی هیچی نگفت، ساحل که هم یک نگاه نفرت سهیل 

جوید بادیدن ما، فکش ریخت پایین وهاج واج  ت آدامس میداش

 .نگاهمون کرد، سمت ما اومدوبهمون کمک کرد

سیمارو به بیمارستان رسوندیم، ازاون موقع که توبغلم بود، فقط نگاه به  

لبخند بهمون نگاه  ی معصومی داشت وبایککردم، چهره صورتش می 

 .کردمی 

 :سرازیرشدویادگذشته افتادماشک ازچشمام  

ی اون روزی که سیماهنوزکالس سوم بودو وقتی به خونه اومدباچهره 

 :برافروخته عموبهادرودادوبیدادش مواجه شد

 .خوام اینجاباشید کن بابا! ازاین خونه گمشیدبیرون، نمی جمع -
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  :گفتمامان سامان وسارا رو بارداربود، هی باالتماس می 

 .اشیدآقابهادر! آروم ب -

عموبهادرمحکم مامان رو به سمت دیوارهل داد، طوری که سرش به 

توتمام . شدن سقط وسارا سامان  دیوارخوردوازحال رفت وصدهزار البته

 .کرد، وبعدازاین بحث هم ازحال رفت این مدت سیمانگاه می 

بعدازسقط شدن ساراوسامان، مامان وباباازهم جداشدن وبابا دیگه  

در رو نیاوردوبعدش مارو به عمواردالن سپردوازایران  وقت اسم عموبهاهیچ

 .رفت. البته برای مدتی ازایران رفت تاعموبهادرونبینه

 !خیلی دنبال مامان سارینارفت تابرگردونتش ولی حیف

  بود، سفیدپوست وصورتی گندمی  باموهای  پسرجوانی  نگاهی به دکترکه

 تکون باتاسف رو سرش که کردیم داشت مشکی درشت چشمان

 :دادوگفت

ی عصبی بهش دست داده، مگه فشار روش  سیماخانم خواهرتون، حمله -

 بوده؟

 :سهیل کمی من من کردوگفت 
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 ی قبول شدن توکنکور بهش خیلی سخت گرفتیم واسه -

 :ای به عموبهادروپسرهاش کردوادامه دادبعداشاره 

 .افرادخودش استرس زاهستالبته وجوداین -

 :دکترکالفه دستی به موهاش کشید، ازجاش بلندشدوچرخی زدوگفت

به هرحال اگرمراقب خواهرتون نباشیدوبخوایدبهش سخت بگیرید،   -

 .میرهمی 

 :گفتم جویدمومی  هامناخن  که طورهمون  چشمای هممون چهارتاشد،

 چی؟ یعنی -

 :که تودستش بوداشاره کردوگفتبه عکسی 

خواهرتون ساده وخفیف نبوده، من مورداتی که  ی عصبی حمله -

عصبی داشته باشن زیاددیدم ولی خواهرتون ازنوع شدیدبوده چون حمله

های قلبی است، اگرموادمخدر، مثل سیگاروقلیون دچاربیماری وناراحتی

کنه یااسترس بهش واردبشه، احتمال  یا... موارداین چنینی مصرف می 

 .برابرهمرگ چندین 
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نستیم واقعاچی بایدبگیم، خواستیم ازدربیرون بریم که  دودیگه نمی

 .دکترگفت تاده دقیقه دیگه بایدعمل بشه، لطفاً کمکش کنید

 :گفتم  کشیده درهم های وبااخم دکترکردم وروبه  کشیدمآهی 

 شه؟یعنی خوب می  -

 :دکترسری تکون دادولبخندملیحی زدوگفت

 .شهقطعاحالش خوب می اگرزنده از زیرعمل بیرون بیاد،  -

کردیم، برگه امضابرای عمل رو از  طورمات ومبهوت به دکترنگاه می همین

دکترگرفتیم ورضایت خودمون رو اعالم کردیم، توقع این رو اصال 

 .نداشتیم

سیگار وفندک رو ازداخل جیبم درآوردم وبه داخل حیاط رفتم وسیگار  

بگذارم که یادسیما افتادم که  رو روشن کردم و خواستم اون رو روی لبم 

داشتنی بود، درست  زدیم، مهربون دوستهمیشه تاصبح باهم حرف می 

 .مثل مامان سارینا

بارکه دیدسیگار دستمه، اومدکنارم نشست ودست من روگرفت یک

ونوازش کردوتوی دستاش گرفت ومحکم وباگرمی فشارش داد، سیگار رو  
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 .چه داخل حیاطازتودستم بیرون کشیدو پرتش کردسمت حوض

اش خواستم توگوشش بزنم که دستم رو گرفت و بوسیدو روی گونه 

 :ی ناراحتی گفت گذاشت وباچهره 

 !خیال بشی؟ امروز نکششه یک امروز رو بیداداش! می -

 .خوامهعی یادش بخیر! خدایاسیمازنده برگرده! دیگه هیچی ازت نمی

بار دیگه خت، یکاش گذاشتم وپرتش کردم زیردر سیگار رو داخل جعبه

خوام برای نجات جون خواهرم سیماولی کنم، ازش کمک میبه خدارومی

 .کشماگرکمکم نکنه، دورش رو برای همیشه خط می 

هام کشیدم گذرن، ازجام بلندشدم، دستی به لباسهابه سرعت می ثانیه 

 .وخاک رو از روشون تکوندم

فتم، سردر سمت دستشویی بیمارستان که انتهای حیاط قرارداشت ر

دستشویی عکس شرک وگذاشته بودن که روی توالت فرنگی نشسته 

 .بودونوشته بودن مخصوص برادران 

 :خواستم داخل برم که باصدای کسی برگشتم که گفت
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 کجاآقا؟  -

 :ای کردم و گفتم چشمام گردشد، خنده 

 !رم عروسیدارم می -

 :ای گفتپیرمردعصایش رو باال آوردو یکی پس کلم زدوباصدای دورگه

پسرم...رم رم رم.... یک بیست سی تومن ...من من... کمک کن.... کن   -

 ....کن کن 

سرم رو بی حوصله تکون دادم وخواستم بی توجه بهش برم داخل که 

 .کردبازیادسیما افتادم، همیشه به همه کمک می

پول چرمی مشکی رنگم رو درآوردم، دستم رو توی جیبم کردم وکیف

 :کیفم درآوردم وبه پیرمرد دادم وگفتمصدهزارتومان از

حاجی! خواهرم مریضه، دکترهاگفتن ممکنه بمیره، بیابزرگی کن براش   -

 .دعاکن

 :دل گفتپیرمرد دستهاش رو روبه آسمون گرفت و باصدایی ازته

خدایا! این پسرکمک من کردکه مشکلم حل شه توهم حاجت دل این  -
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  .جوون رو خودت بده 

دستشویی برم که صدای سهیل من رو به خودم  دوباره اومدم داخل

 :آورد

 .سبحان، سبحان، سیمابه هوش اومد -

ازجاپریدم، یک چاکرتم برای خدافرستادم، خودم رو سراسیمه به داخل  

 به سیمارو داشتن بودو اومده بیرون  پریده دکتربارنگ رسوندم،  اتاق

 .بردنمی  بخش

نشستم ونگاهش کردم، بادستانم  توبخش وقتی خوابوندنش، باالی سرش 

کردم، اسمش رو چندبارصدازدم، پس از نیم موهایش رو نوازش می

بازشد، باصدای نیمه  هاش رو بازکرد، البته چشماش نیمهساعت چشم 

جونی ازمن آب خواست، آب رو برایش ریختم تو یک لیوان وبهش دادم،  

و خیلی خوادبه خوابه ومن وسهیل رکمی که ازآب خوردگفت که می 

 .دوست داره

ازاتاق بیرون رفتم، نفسی آسوده کشیدم ونگاهی به باالی سرم انداختم  

 :وگفتم 
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 !خدایادمت گرم! آبروم رو خریدی -

عموبهادربااخم نزدیک ما اومدو نگاهی تحقیرآمیز به من وسهیل که 

 :وگفت انداخت  کنارهم نشسته بودیم

خواستیدبهمون گفتید، ولی اگه خیلی ماکه شدیم عروسکتون وهرچی  -

نگران خواهرتونید، برای اینکه ازپسرمن سرتربشه بهش فشارنیارید، 

 .ریم خونه خودمونکردم، ماامروز میچیزی نگفتم چون درکتون می 

 :سهیل پوزخندی تمسخرآمیز زدوگفت 

ری چیزی جانزاری، چون ماخونه بهتر! فقط یادت نره داری می -

 .نیستیم

 :های محکم جلو اومدوگفتاگام بردیا ب

 .کنیم خورش می ماهرچی جا بزاریم سگ -

 :ای کردم وباتمسخرگفتمخنده 

 ....دید، اونوقتشمامفت ومجانی جون به عزراییل نمی  -

خواست ازخنده  ی عمو اینا دیدنی بود دلم میی اون لحظهواقعاقیافه
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 .بمیرم

ه بردیاچیزی عموبهادرنگاهی حرصی بهمون انداخت وخواست بره ک

 .درگوشش گفت، عموابروهاش رو باالانداخت وچیزی نگفت 

 :یکی ازپرستارهارو صدازدوگفت

 پرستار؟ پرستار؟ -

  رو خودش رنگ خرمایی  یک دخترخانم، قدبلندوسبزه پوست باچشمان

 مشکی مقنعه داخل رو موهاش داشت که رسوندودرحالی ماسراسیمه به

 :گفت  ملیح بالبخندی  کردمی   رنگش

 «تونم بهتون بکنم؟بفرماییدامرتون؟، چه کمکی می» -

ای مات ومبهوت این دخترجوان شده بودن، عمو بهادروبردیا چندلحظه

داشتن که اون دخترجوان ازاین حرکت عمووبردیا چشم ازش برنمی

 :هاش رو درهم کشیدودوباره گفت ناراحت شد، اخم 

 امرتون؟  -

 :ن گفت بردیا به اتاق سیما اشاره کردوبامن م
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 .اگراجازه بدیدماچنددقیقه ببینیمشون وبریم -

دخترباهمون لبخندملیحی برلب داشت کمی چشماش رو ریزکردو به  

 :اتاق دقیق شدوگفت

 .بسیارخب! فقط ده دقیقه -

اولش کمی حس کردم که بردیاواین دخترباهم ارتباط کوچولویی دارن  

 داشته، باکسی  اجتماعی تاحاالروابط  ولی وقتی بردیا ازش پرسید که

 :شدوگفت دقیق  دخترکمی

 .من به خاطر کارم باهمه تعامل اجتماعی دارم -

های بردیاوعموبهادرم  متوجه شدم که دخترسنگینیه، جواب شوخی

کرد، درجواب سوال توپیدونه باهاش شوخی می داد، نه بهش می نمی

ون رو تر شمارتبعدی بردیا که گفت میشه برای تعامل اجتماعی بیش

 :هاش رو درهم کشیدوخیلی محکم و قاطع گفت داشته باشم اخم

 .دنها وروابطی رو بهم نمی ی چنین آشناییی من اجازهخانواده -

 .وبعدهم راهش رو کشیدورفت

ی تاسف برای  عموهم وقتی ازاتاق سیمابیرون اومد، سری به نشونه
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 .ماتکون دادو از اونجا رفتن 

راین موفقیتمون محکم قدش زدیم، آخه وساحل هم به خاطمن وسهیل 

ماپیازداغ ماجرا رو زیادکردیم تاعمو شب نیادخونه ومن وساحل شب  

 .وجیم بزنیم بریم دور دور

 جوری  ساحل نداره، ارزش وساحل من واسه  همه هموگرنه سیما این 

 .میرهمی  سیما  بدون شدمی باورم داشت که ریختمی اشک

سیماروخیلی دوست داره وحاضره حتی براش بمیره وگرنه  البته سهیل 

کدوم از ما نه من ونه ساحل ارزش بودونبودسیماوسهیل برای هیچ

 .چندانی نداره 

 .خاصیتن. همیناونافقط دوتااحمق بی 

 !سهیل احمق

 !سیما احمق

تونه مرخص بشه وبرگرده خونه، سهیل انقدر دمغ  ازفردا صبح سیما می 

گردونه، من وساحلم به  ه کنارش خودش برش میمونبودکه گفت می 

 .بهونه کاروخستگی اون شب رو پیچوندیم ورفتیم بیرون
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ساحل که بادوستاش سحروسانازوصبا ومریناز قرارداشت که خب  

خوان قراربزارن وخونوادش صباخانم گفت به علت اینکه شب می 

وقت  زارن وصدالبته سیماجون هم مریضه نمیاد، کال این صباهیچنمی

 .ترباسیمادوست بودازساحل خوشش نمیومدوبیش 

 :های متفاوتی بودن، مثالسحردوستای ساحل ازتیپ

سحریک دخترداف وپایه، باکلی ارتباط بود، یک چندوقت هم باهم بودیم 

وصدالبته پولدار. قدکوتاه والغر، باچشمای درشت مشکی وپوست  

 .زد، باکلی آرایشهای خفن پولداری می سفیدبود. تیپ 

پوشید، یکی ازپالتوهاش که  کاپشن و پالتو های به روزوچرمی می 

ازپوست پلنگ تهیه شده بود، ولی بخوام کلی بگم معموال ست 

 .زنه وبیرون میادسفیدمشکی یا کالباسی می 

 نداره، وحال الغره زیادی  ولی  سانازهم یک دخترخوشگل وقدبلندهست،

 رو وخودش داده  لم هم اکثراوقات شه،بلندمی  چاه ازته که صداش

 وخیلی شهمی  شکلیهمون بره وباهرکس دخترتاثیرپذیریه کنه،ولومی

  رنگی عسلی چشمای    ده،بل رو قلقش خوب همساحل زودباوروسادست،



 

 

 WWW.98IA3.IR 66 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

 .نیست  واینا پسربازی  اهل ولی شهمی زودخسته خیلی تنبله،  داره،

ودرموردمسائل دوستی  قلبه واما صبا، صبایک دخترمهربون وخوش

خاطرهمین ازساحل خوشش نمیاد، خیلی  دونه وبهوایناوچیزی نمی

سرسنگینه وتاحاالچادرازسرش نیوفتاده وحتی یک ذره آرایش هم 

کنه، اونم مثل سیما سبزه است وچشمای درشت مشکی ولی های نمی

کوچولویی غنچه داره، ازلحاظ قیافه وتیپ مثل سیمااست، حتی ازلحاظ 

گم نکنه  ی هم شباهت زیادی بهم دارن وگاهی باخودم می رفتار

 .ایناخواهرباشن

رفتیم جاهای خوب سرمیمنم بافرزادوفررین ودیویدوآرشام بایدیک

ها برعکس سهیل عشق دخترای داف وپایه بودیم وهرشب  ما کال  خوب.

 .زاشتیم باهاشون قرارکورس ومسابقه وسفرواینا می

گفت باهاش ن کسی که سهیل به سیما می آقادیویدوکه یادتون بود، همو

کل ننداز، توکالسای تست زنی همراه سیمابود، خب خداروشکر که 

  .یادتونه

 .شیمهم بعدا باهاشون آشنا می بقیه 
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بیچاره سیمااگه بفهمه شبی که توبیمارستانه پیچوندم رفتم دختربازی 

 .دیگه اسمم نمیاره

کردیم رو عوضهامون رسیدیم لباسبه محض اینکه به خونه

 هارواتاق یکی یکی  باالرفتم،  هاازپله  وقرارشدسریع بزنیم به جاده، من

مه وسایل بازبودوه دراتاقش رسیدم، سیما اتاق تابه ردکردم سرهمپشت

 قرمز دهمپنج  مدادنوکی روی  پام  رفتم، اتاقش داخل  بهم ریخته بود،

 قرشدولی کمی سرش  رفت، پیش  سال سه بودمخریده براش که  رنگی

 .موند سالم

شدم ومدادنوکی رو برداشتم، نگاهی به اتاقش انداختم خیلی بهم خم

ها همه ازجلد دراومده بودو وسط اتاق افتاده بود، قاب ریخته بود، کتاب 

بودوعکس ازقابش دراومده بود،  عکس خودش ومامان ساریناشکسته

 .افتاده بودهدفون یک قسمت افتاده بود، صفحه مانیتورهم بهش خش 

ی هم مرتب کردم وداخل قفسهبندی کردم، روی هاش رو دستهکتاب

میزتحریرش گذاشتم، مدادهاوخودکارهاش رو برداشتم وداخل 

 رو واون بستم رو رنگش صورتی جامدادی  زیپ  اش گذاشتم،جامدادی 

  بهش نگاهی  و برداشتم  رو عکس قاب میزتحریرگذاشتم، روی  هم
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  کامالخوردشده همبودوشیشه  شکسته قاب باالوپایین های لبه  انداختم،

 .بود

 :اون لحظه فقط یک جمله به ذهنم خطور کرد

 !بردیای عوضی -

نپتون رو از زیرتخت بیرون کشیدم، اتاقش رو یک نپتون کلی زدم 

 .کردموموهای داخل اتاقش رو جمع

راتاق رو ی در رو گرفتم وبه آرومی دازاناقش بیرون اومدم ودستگیره 

 :بستم وزیرلب باخودم گفتم 

 .طورخواستمتاسفم خواهری! اماسرنوشت این -

دراتاقم رو بازکردم که صدای قرچ قرچش اومد، فکرکنم بایدروغن کاری 

 .بشه

ای رنگم رو باشلوارنخی کرم رنگ ها تیشرت پستهازداخل کمدلباس

ه وسط  روکه تازه گرفته بودم پوشیدم، ژل رو ازروی میزبرداشتم وب

 .موهام حالت دادمانگشت سوم وچهارمم مالیدم وبه 

ام رو داخل انگشترعقیق رو دستم کردم وزنجیرم روهم انداختم،گوشی 
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 .پول گذاشتم وازخونه بیرون زدمکیف

که بیرون اومدم چشمم به دخترهمسایه بغلی افتادکه یک ازخونه

 .سفیدرنگدخترمذهبی بود، صورتی بزرگ داشت باپوستی 

رسیدوقدش هم متوسط  ای بودوکمی تپل به نظرمی چشماش هم تیله

های مشکی کردوکفش بود، همیشه چادرعربی مشکی ساده سرش می 

 .رنگ هم به لب داشتلبخندکم پوشیدویکباکمی پاشنه می 

 :بادیدنش ابروهایم رو باالانداختم وپوزخندی خبیثانه زدم وصداش کردم

 هوی! دختر؟  -

نگاهش رو به اطراف انداخت وبه عقب برگشت که باانگشت بهش  

 :فهموندم بیاداینجا، به سمت من اومدونگاهم کردکه بهش گفتم 

 کنی؟وقت شب اینجاچکارمی این -

گی یکدفعه یک  خواست ازکنارم ردبشه که صدام رو بردم باالو گفتم نمی 

 ...پسرمیادو

 :ذاشتم وگفتم به اینجای حرفم که رسیدچاقو رو زیرگردنش گ
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 !کنه؟ خفتت می  -

اش ریخته بود، خیلی خیلی بدجورهول کرد، عرق ترس روی پیشونی

 .جورچیزاترسیدازاینمی 

گرفتمش وپوزخندی زدم  کردم وبایک دست چاقو رو به هواپرت

 .وازکنارش ردشدم

شه پیداش جایی نمیده روهیچمی لذتی که ازآزاردادن دیگران بهت دست

 .کرد

وتاب که به خودم دادم  ین روزدم وباکمی پیچسوییچ ماش

 .شدم وحرکت کردمسوارماشین 

 .....دوساعت بعد

 شد؟ چکارکرد؟ باهاشون رفت؟صباچیاین -

 !نچ -

فرزین دستی به زیرچونش کشیدوابروهاش رو باالانداخت، وچشمانش رو 

 :ریزکردوبه حالت پرسشی نگاهم کردوگفت
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 چیه؟ اوم! فازش -

 :ل خوردن قهوه بودم، لبخندی زدم وگفتمطورکه درحاهمون

 .گراست وبه حس واحساس عالقه ندارهمذهبیه! عقل  -

 فرزین؟ فرزین؟  -

کرد، نزدیک ما دخترفرزین بودکه صداش می اَه این صدای رویادوست

اومد، دستش رو به سمت من درازکردوبالبخندسالم کرد، منم باگرمی 

 .جوابش رودادم

دخترخوشگل وگوگولی که جون رویادوست دخترفرزینه، یکاین خانم، 

ده که... ولش کن، هم مانکنه، هم سفیدپوست باموهای مشکی  می 

ی خدا ای داره وهمیشهوچشمان درشت مشکی، ابروهای به هم پیوسته 

  .اینا خیلی سریش وحرص درارهخنده، باوجود همهمی 

عشون توپه توپه، سه  مالی خیلی خوبی دارن، خیلی خوب که نه وضوضع

هم توتهران دارن، که تقریبا  تاکارخونه توشیراز دارن، دوتاخونهتاویالوسه

هشتصدمتره ویک استخرهم وسط حیاطشونه، آخ یادش بخیروقتی 

بار دوماه اونجا رفت مسافرت پاتوقمون خونه اینابود، یکباباش می 
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 .موندیم

  وخالصه دارن تساخ درحال  یک خونه دوهزارمتری تو ولنجک تهران

 .نیست یادم رو اسمش االن که بنامشونه  توقم هم بیمارستان یک

خاطر طراحی دکورتوی یک هلدینگ ماهی پنجاه شصت میلیون هم به 

 .دنبزرگ توهمین تهران وشیرازبهش می 

عروسی شاهلل چندوقت دیگه یکدوساله که بافرزین ارتباط دارن وان

 .افتیممی 

 :سیما

اطرافم انداختم که بادرودیوارهای بلندوسفیدرنگی مواجه شدم،  نگاهی به 

طرف روپاییدم، چشمم به قامت بلندی افتادکه طرف واونکمی این

  بود، یعنی من مرده بودم؟ جدا؟ باروپوش سفیدباالی سرم ایستاده

کردم، سردردعجیبی داشتم، سرهم چشمانم رو بازوبستهچندبار پشت 

اومدکه این بو، بوی ای به مشامم خورد، به نظرمیادکلن مردانهبوی تلخ

ی کاپیتان بلک باشه، باقرارگرفتن دستام دردستان  ادکلن مردونه

 :ای وصدایی که به گوشم خوردمردونه
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 !سیماجان حالت خوبه؟! نگرانت بودم، خداروشکر که به هوش اومدی  -

رو   این سهیل بودکه نگران من شده بود، درچشمان آبی نافذش نگاهم 

 :دوختم وسری تکون دادم و به آرومی گفتم 

  چرامن نمردم سهیل؟ -

ی تاسف تکون دادودستانم رو دردستان محکم  سرش رو به نشونه

 :زداش فشردولبومردونه

 .کرد، حالت خوب نبودخداخیلی بهت رحم -

هق بغضی که سالها راه گلوم رو بسته بود، رو بازش کردم وبا اشک وهق

 :گفتم 

 .خوامخوام.... مامان خودم رومیمن مامانم رو می سهیل  -

هاش رو محکم فشارداد، دستم رو خیلی  سرش رو پایین انداخت ودندون

 :ترازقبل فشردوبه آرومی لب زدمحکم

 دونم خواهری، تحمل کن، فقط یکم، باش؟می -

ی مثبت تکون دادم وحرفی نزدم، سهیل هم به سمت سرم رو به نشونه 
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رفت ولباسهایم رو برایم آورد، روی پام گذاشت وازم کمدداخل اتاق 

 .خواست که اونها روعوض کنم

دستام حس وحال نداشتن، به محض اینکه اونهارو تودستم گرفتن 

حال  نگاهی بهم انداخت و بالبخندی که تابه ازدستم افتادن، سهیل نیم 

 :ازش ندیده بودم گفت 

 .کنم می مهم نیست خواهری! خودم میام کمکت  -

نلبعکی شد، اصالمن واینهمه خوش بختی  من رو میگی چشمام قدیک

 .نگفتم وچیزی  باالانداختم باشگفتی رو ابروهایم  محاله، محاله،

ی کارهاتموم شده بودومن داخل  ساعت نزدیکای دوازده ظهربودکه همه

داداشم، یاهمون داداش  ماشین غول تشن سهیل خان، نه ببخشید خان 

 .بودمسهیل نشسته 

صفر راننده داداش گلم، زد، ماهم داخل خونه شدیم  خونه رو مشزنگ

 .واون بدبخت هم رفت تاپارک کنه ماشین رو

داد، شد، بدجوربهم انرژی تازه می هام میای که وارد ریههوای تازه

هاش هم لب دستهام رو ازهم بازکردم وداخل حیاط چرخی زدم، سهیل 
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 .زدنا همش غرمی گرفت ومثل این مامارو گازمی

کس جزسهیل  گفت، بودونبودمن تواین خونه برای هیچحسی بهم مییک

 .مهم نیست، سرم روتکونی دادم وباسهیل واردشدیم

پروقاشق به دست سمتم اومدومن رو توبغلش  ساحل بادهن 

 :پرش گفت کشیدوباهمون دهن

دم، کرمیوای سیما! بدون توچقدربده حالم، دخترازناراحتی داشتم دق  -

 .محکم من رو توآغوشش فشردومن فقط مات ومبهوت مونده بودم 

دید، مدام سبحان پاش رو روی پاش انداخته بودوداشت تلویزیون می

ای کردم سرفه کرد، توجهی بهم نداشت، تکهارو باکنترل عوض می کانال 

 :وبهش سالم دادم، باپوزخندی سرش رو به سمت من چرخوندوگفت 

 !اومدی بانوبه! خوش به -

هم که ازشدت عصبانیت  انداخت، سهیل میکثافت، داشت بهم تیکه 

کن بابا! باالنیورده  ی ولشحرصی شده بود، اگرمن دستم رو به نشونه

 .شدبودم منفجرمی 

ی  دفعه ازپشت مجسمهها باالبرم که یکراهم رو کشیدم که ازپله
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 .نفربیرون پریدها یککنارپله 

 .شدمی بلندسبحان مواجهبنفشی کشیدم وباخنده جیغ

 .شخص ماکان بود، اصالحوصلش رو نداشتم، اه این

رفیق فاب ماکان کیه؟ سوال خوبیه، بردیاکه معرف حضورتون بود،یک

 خیلی  شانس وکال یک رفیق خری داره کهوخرپول وخرخون وخر

 قدبلندواندام هست، پوشی وخوش پوش  وخوش خوشگل تیپ،خوش

 زیباست،  خیلی رنگیه،وچشم سفیدپوست بازوداره، داره، ورزشکاری 

  روی  وگاهی  زنهکنارمی   و هاراونهمیشه رنگه، وطالیی لخت  هم موهاش

 .داره بلندی  های ومژه  درشتن چشماش. ریزهوارمیشلخته  صورتش

ومسخره نیست،  داره واصالسبکموقع راه رفتن محکم واستوارقدم برمی 

دختری دختری هم که نه ولی همیشه به همههیچ که نه به همهبه

 .دهپانمی

آقا توی جشن من رو دیده سه سال پیش تولدبردیاوبهبود، این

اومدوبه  ازش خوشم نمیمن بودوبردیاهم اوکی کردبیان برای امرخیر،ولی 

 .نکردخودبردیاهم گفتم، اماگوش 
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چی خوام ببینمش وبعدش همهموضوعی بهش گفتم نمی سریک

 .آقا اومده دوباره قضیه رو ازاول شروع کنهپوکیدولی این 

برای همین ازدیدنش خیلی تعجب کردم وازخداخواستم که زودتر 

 .رفتم توجه به اون به اتاقمگورش روگم کنه وبره وبی 

آهی ازته دلم کشیدم، نگاهی به اتاقم انداختم، کامالمرتب شده بود، 

  بودن،  شده  گذاشته میزتحریراتاق  ها مرتب روی عکس 

هام از روی زمین برداشته شده بودن وداخل  خودکارهاوخودنویس

های جامدادی هم بسته شده بود، پردهجامدادی گذاشته شده بود، زیپ

اتاقم کامل کشیده شده بود وروتختی اتاقم   دارحریرصورتی رنگ گل

 .صاف ومرتب شده بود

 .آمیز روی لبانم نقش بستلبخندی تحسین

  انداختم، تخت  کمی قدم زدم، داخل اتاق چرخ زدم وبعدخودم رو روی 

 بستم رو هامچشم   بود، شده دوخته سقف  به ونگاهم  نداشتم حوصله

  گوشیم  که بگم خواستمی  دلم بودم، هادرفکربچه امامدام بخوابم، تاکمی

 !حیف ولی خواممی رو
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ای که به درخورد سمت در رفتم،  روی تخت دراز کشیده بودم که باتقه

 :دستگیره در روگرفتم وبه آرومی گفتم 

 سهیل؟ سبحان؟ ساحل؟ -

کسی جواب نداد، ابروهایم رو باتعجب باالدادم وگفتم که حتماً خیاالتی 

 .شدم

خواستم در رو ببندم که نشد؛ نه این که نشه ولی چیزی مانع بسته 

شدن درشد، اولش فکرکردم که فرش جمع شده برای همین روی زمین  

زمان شدم که فرش رو درست کنم ولی درست در همونخم

 .شدم  پرت اتاق داخل  به  بالگدمحکمی

زدن  شد، چشمام حتی جرعت پلکهام باالوپایین می ازترس نفس 

لرزوند، دراتاق رو قفل کرد، روی اشت، لبخندش دل آدم رو میند

صندلی میزتحریراتاقم که نشست، پاهاش رو روی میزتحریرانداخت 

 .گذاشت جیبش   وکلیدرو جلوی چشمانم تکان دادوداخل

  رو من که  کسی   شد فهمید کهشناختنش کارسختی نبود، به راحتی می 

 .نیست  جزماکان کسی کرده زندونی اینجا
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 :لبخندی مسخره تحویلم داد و باپوزخندی گفت

شی ازت یادته اون موقع که باهم بودیم گفتی وقتی عصبی می  -

 .ترسممی 

 :ای به جیبش کردوگفتی مثبت تکون دادم، اشارهسرم رو به نشونه 

خوای ازش بیرون بری بایدبرای به کلیداین اتاق دست منه! اگه می  -

 .دست آوردنش تالش کنی

 :بانم رو گازگرفتم وباتمام مظلومیت توی چشمانش نگاه کردم وگفتم ل

دونی من ازبیمارستان تازه مرخص شدم، توانایی  ماکان! توخودت می -

 .ندارم باهات مقابله کنم، سهیل االن میادبرو

 :با بدجنسی ابروهاش رو به نشونه نه باالدادوبالبخندی گفت

 !یامتقاعدم کنیاکلید رو بردار  -

خواست، نگاهم رو به ساعت  کثافت! همیشه مریض بود، دلش التماس می

روی دیوارانداختم، اشک ازچشمام جاری شد، اگر سهیل من وبا ماکان 

 .نشوند دید، حتما مارو سریک سفره عقد می می 
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کردم، ازروی زمین بلند شدم و سمتش  ای نبود بایدالتماسش می چاره

 :رفتم وگفتم

کنم االن از اینجا برو، ازمن متنفری قبول، ازمن  ان! خواهش می ماک -

بدت میاد؟ خب اینم قبول، دنبال انتقامی باشه قبول! ولی االن نه، ببین  

 بری، آشناشدیم  باهم که زمان اون حرمت  به خواممی ازت من   ماکان

 !کن حساب  بیاتسویه تهران رفتم  وقتی

شدم، این بودکه داشتم موفق می صورتش رو برگردوند، این به معنی 

 :دوباره بهش گفتم

 !فقط برو! االن برو -

خشمگین نگاهی بهم انداخت وهولم دادخوردم زمین، نگاهی ازتراس به 

 :حیاط انداخت وخیلی خشک پرسید

 میرم که؟ نمی -

 :لبخندی ملیح زدم وبهش گفتم

 !نه -

 شدم بلند  همین برای  بود، پریده ازسرم خواب دیگه  بعدازرفتن ماکان، 
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ی کم یانه،  کنم پیدا رو نشده صاحاببی  گوشی  اون تونممی   تاببینم

درفکرفرورفتم وباخودم گفتم که حتما عمواردالن داخل اتاقش برده،  

پوشه تمام حواسم رو به اتاق دادم، کشوی میزش رو جلوکشیدم، یک

عکسی حاوی مدارک داخلش بود، مدارک رو بیرون آوردم، نگاهم به 

افتادکه ازعمواردالن وباباو عموبهادربود، آهی کشیدم وسرجاش 

 .گذاشتمش

پوشه رو بلندکردم که باصدای افتادن چیزی به خودم اومدم، ازروی 

شدم، نگاهم به گوشیم افتاد،  عادت دستی به زیرچونم کشیدم وخم

 ....امااون که اینجا نبود

ی عمو م اومدم، چهرهخواستم برش دارم که با صدای بازشدن دربه خود

بهادر درچارچوب درنمایان شد، ماتم برد، قدبلندش وهیکل ورزش کاری 

هیستریکی کرد، پوزخندی ترسوند، خنده که داشت همیشه من رو می 

جویدم، عمو نزدیکم اومدوبا صدای  هام رو میتحویلم داد، ازترس ناخن

 :تحکم آمیزش گفت

 !بشین -

دیث روی صندلی نشستم، باانگشت بهم  حرف وحزبونم قفل شده بود، بی 
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اشاره کرد که کنار خودش بنشینم، چیزی نگفتم، بلندشدم وباترس 

 .ولرزکنارش نشستم

اش رو روشن کرد، داخل گالری رفت ومن پاهام رو مدام تکون گوشی 

 ومامان من عکس عکس،  اون دادوخندید، نشونم عکسیک  دادم،می 

 بودیم، رفته گردش وصبابه سارینا  ومامان من پیشهفته  بود، سارینا

 :گفتم   داشتم کردنش درکنترل  سعی که لرزونی باصدای 

 مگه اشکالی داره؟ -

ی وجودم رخنه کرده بود،  خندید، ترس توهمهحرفی نزد، فقط می 

نگاهش فقط به من بود، خواستم از روی تخت بلندشم که بازوم رو 

 .گرفت ومحکم من رو روی تخت پرت کرد

 :ی خونسردش گفتباالی سرم ایستاد، وباهمون چهره

 .وقتی مامانت ازاین خونه رفته یعنی جایی نداره بین این خونواده -

 :منم باپوزخندی گفتم 

خواست زن بابام بشه شمابه زور آوردیش،  اواًل که مامان من اصالنمی  -

 .خوام ببینمش درثانی به شماهیچ ارتباطی نداره، مامانمه می 
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بهتره بری پسرای خودت رو جمع کنی که همش دنبال دختربازی ثالثا 

 ...هستن یک وقت

باتودهنی محکمی که احساس کردم حرفم قطع شد، دیگه طاقت نیوردم  

 :وزیرگریه زدم

 :دار گفتمباهمون صدای بغض

خوام مامانم رو تونم تحملتون کنم! من آدمم، می بزاریدبرم! دیگه نمی -

  دین؟ببینم، آخه چرا انقدرب

 باتلفن  داشت که برخوردم سبحان  باگریه ازاتاق بیرون زدم، توراه به

ی اشکی من تلفنش رو قطع کردوبانگرانی هچهر بادیدن زد،می  حرف

 :گفت 

 شده؟چی -

هایش  ها نظاره گرمن بود، دندون اشاره به عموبهادرکردم که ازباالی پله

 .رو بهم سابیدوخونه رو روی سرش گذاشت

سبحان آنقدر بلندبودکه دستهام رو روی گوشهام گذاشتم ولی صدای 

رو به من بع   پرمعناش بانگاه  شنیدم کهبازهم صداش رو می 
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 :گفت عمومی

خوادمادرش رو ببینه این جرمه؟ گناهه؟ اصال ایهاالناس! خواهرمن می  -

....  آدمای  بابا! مارو کنین ول  فهمی؟می شمانداره به  ربطیعموبهادرهیچ

 ....های نفهم . هستین 

هایی برافروخته ها پایین اومدوباچشمعموبهادرباعصبانیت ازپله

ازعصبانیت توصورت سبحان نگاه کرد، دستش رو باالبردکه توگوش 

سبحان بزنه ولی من خودم رو جلوی سبحان انداختم وسپربالی اون 

 .دونم چرا ولی یک لحظه دلم به حالش سوختشدم، نمی 

بهادر به قدری محکم بودکه تایک ربع تو شوکش بودم، اشک سیلی عمو 

 :ی حرفم رو زدمهام پایین اومد، وفقط بایک جمله همهازچشم

 چون نتونستیدماروببینین  وقتگفت که شما هیچبابام راست می   -

هاتون ازنظر رفتاری همیشه بچه .نبودین ومادرما ازجنس

همین.... شماعموی خوبی نیستین، شایدم آدم ترازمابودن وبرای پایین 

 ....خوبی نباشیدوگرنه که زنعمو

 .باشنیدن این حرفم سرش رومحکم به دیوار کوبوندوازخونه بیرون زد
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 :بارفتن عموبهادر سبحان نگاهی باتعجب بهم انداخت وگفت 

از این کارهاهم توبلدی؟ فداکاری وسیما؟ فکرکنم خیلی وقته که  -

 ضاد معنایی پیداکردی نه؟توبافداکاری ت

 :تلخندی زدم وگفتم

که دوسش داری نجنگیدی، بخاطر چیزی که ازدست  اگربرای چیزی « -

 »دی گریه نکنمی 

 :لبخندی ملیح زدوگفت

 ...وتوبخاطر -

باهمون ژست خاص مخصوص به خودم، به درتکیه دادم وبالبخندملیح  

 :گفتم 

یدنشون هدف اول  ی من هست که دوباره کنارهم داین خونواده «-

 »وآخرمن هست

 :سبحان دستی برایم زدوگفت

 .شد نمردیم ومعنی خونواده دوستی روهم فهمیدیمخوب -
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 :آروم به سمتش گام برداشتم وباصدای یواش زیرگوشش گفتم

گرم ازمن دفااع کردی؛ راستی من خیلی وقته  ممنون داداشی! دمت  -

 !بخشیدمت

 .تاواکنش سبحان رو ببینم و به سمت اتاقم رفتمتر ازاون نایستادم بیش 

شدم، روز سرنوشت سازی بود، برای رفتن به تهران باید آماده می فردا

کردیم، اه، چون فردا روز مصاحبه بود، یک خونه یاخوابگاه بایدپیدامی 

خواد ازمابیگاری حتما صاحب خوابگاه یک پیرمردچاق وبداخالقه که می 

باالسرم مثل تام وجری زدم رفت، آخه چرت ی شده بکشه، ابردرست 

 .گینوپرت گو ترازمن دیده بودین؟ بیشعورا، خودتون چرت وپرت می

تونم ازاین جهنم دره خالص شم، آخه خیلی ذوق داشتم، باالخره می 

 .دونین دانشگاه تهران مختلطهخودتون که بهترمی 

ریخت  شدم باو، تازشم ازطرفی هم ازشر عموبهادروپسراش راحت می

 .دیدم واین خودش پوئن مثبت ماجرا بودنحس بردیاوبهبود رو نمی

روی تخت دراز کشیدم و به سقف چشم دوختم، یک خال غریبی 

تونم حال اون لحظه رو توصیف کنم ولی بدجوردلم هوای داشتم، نمی 
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کار رو خواست زاربزنم وبگم نکنید، باسیما اینگریه کرده بود، دلم می 

ارسالن احتشام سارینافراهانی هستم پس باهام  من دختر  .نکنین

من حق انتخاب .های برتربودن، نکنیدبدنکنید، جفت پدرومادرم نخبه

دارم، چون من عروسک نیستم! بزاریدخودم درست وغلط رو انتخاب 

 !کنم، لطفا

شن، گوشیم رو که ازاتاق عموکش  یک روز از این رفتارشون پشیمون می 

ی سارا روگرفتم، بعدازخوردن دوتابوق برداشتم و شماره رفته بودم رو 

 :تماس برقرار شد 

 الو؟  -

 .جونمبه سالم سیمی  -

 سالم خوبی؟ چه خبر؟ -

 :نفسش رو فوت کردوبا نگرانی گفت

 برادرت کنارته؟ -

 :هام درهم فرو رفت، حرصی گفتم اخم
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 چطور؟ نه -

شایدکسی به حالی شروع به تعریف جریانات کرد، وبا آسودگی وخوش

 .فکرمن نبودولی حداقل صبا هوام رو داشت

قرارشد فردا باصباوساراوسحرو ساناز راهی تهران بشیم، آخه کیف داره 

 .وقراره داستان زیبایی شروع بشه

 .داستان روزهای دانشجویی وخاطراتش

زدن باصبا قرارشدتافردا صبح زود حرکت کنیم،  ساعت حرفپس ازیک

هام رو عوض غروب شده بود، فکرم پیش فردا بود، لباس های نزدیک 

کردم، یک پیراهن بلندصورتی رنگ ویک ساپورت رنگ پا پوشیدم، یک  

چشم خوشگل برای خودم کشیدم، چون همیشه فانتزی داشتم که  خط

چشم رو اون شکلی کشیدم، رژلب  چشمام رو خمارکنم، برای همین خط

ل رو بردارم که یادحرف مامان قرمزمالیم وملیحی زدم، خواستم ریم

 :افتادم

 .سیماخانم! دخترباید همیشه بکروتازه باشه -

اسبی موهام رو هم دم  ریمل رو سرجاش گذاشتم و پشیمون شدم،
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 مشکی  های گیره خوشگل رو کش زدم، دمپایی رو فرشیبستم ویک

  هم خوشگل شالیک  من   که نماند  ناگفته البته پاکردم، هم رو امصورتی

 .هستن نامحرم  بهم بردیاوبهبود چون سرکردم،

های باصالبت  ها گرفتم وگامهارفتم، آروم دستم رو به نردهپلهسمت

 :برداشتم، بردیا بادیدن من سوتی کشیدوگفت 

 .ای شدی اوه! بابا بیگی منو، چه تیکه  -

 :گفت صدای همیشه عصبی سهیل اومدکه می 

 .بردیاخفه -

 آشپزخونه وارد حرفیهیچ وبدون  ی ریزی کردمخنده شد، آخ دلم خنک

  وقتی از ساحل بگما  البته بود، وساحل بامن وپزهمیشهکارپخت  شدم،

 .اومدمیاد تو آشپزخونه، حاال نه که خیلی می ن  دیگه نامزدکرده

 .بودزد، یخمیدار آشپزخونه بهم چشمکهای گلسرامیک

بازکردم، نمک وزردچوبه ومقداری ادویه  ای گاز رو جلوتر رفتم، درشیشه

 .بیرون آوردم

گوشت هم که داخل یخچال بود، سیب زمینی هاروهم ازتراس آوردم، 
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 .هاشروع کردم به پوست گرفتن وحلقه حلقه کردن چیپس 

هارو داخل آب گذاشتم تا کارطول کشید، چیپس ساعتی اینیک نیم 

 دادم، تفتش وخوب تمانداخ ماهیتابه داخل رو گوشت  آهارشون بره،

 .گذاشتم ماهیتابه داخل گوشت کنار  رو هاچیپس    خوردتفت  وقتی

هاروهم خوردکردم وپس از سراغ فلفل دلمه گوجه فرنگی رفتم، اون

 .ها اونارو هم کنارش گذاشتم شدن چیپسسرخ 

زیرگاز رو کم کردم، سریع سمت میزشام رفتم ومیز رو بچینم، عمو 

 :دونم این چندروز کجابود، ابروهاش رو باالدادوگفتنمیاردالن که 

 رفتی؟گوشیت رو کی کش  -

 .آب دهنم رو قورت دادم ولبخندی ژکوند تحویلش دادم

هاش رو درهم کشیدو رو به  خواستم برم میز رو بچینم که سهیل اخم

 :ساحل غرید

  !پاشو برو کمکش -

هاش وبرا سهیل نازک کردکه باعصبانیت بیشترازقبل  ساحل پشت چشم
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 :سهیل دادزد

 .کری؟ یااللی؟ روی سگ من رو باالنیار  -

ها رو باهم ساحل باا کراه بلندشد، سمت من اومد، وکمک کردتابشقاب

 .بزاریم

بعدازچیدن میز همگی سرمیزشام حاضر شدن، کمی باغذام بازی بازی 

 :رصحبت رو باز کرد وگفت کردم که سبحان سمی 

 ری تهران؟ فردا می -

 :هاش رو بهم فشردوگفتسرم رو تکون دادم وچیزی نگفتم، دندون

 مونی؟ چرا شیراز نمی -

 :پوزخندی زدم وگفتم 

شیراز بمونم که چی؟ که عموبهادر همش بیاد بهم بگه چکارکن   -

چکارنکن؟ یامثالحوصله بردیاوبهبود رو دارم که همش پالس باشن 

 اینجا؟ 

 غذا توگلوی عموبهادرپریدوگفت؛
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کنی،  ها فرق میسیما تومثل سبحان و ساحل وسهیل نباش! توبااون -

توقلب مهربونی داری، بخاطر همین انتظاری که ازتو دارم بابرادرات فرق 

 .کنهمی 

ی ماتم زده وغمگین عموبهادرو عمواردالن گره خورد، نگاهم توچهره  

 :ت پایین انداختم وگفتمدلم سوخت، سرم رو باخجال

 .عموبهادر، عمواردالن، ببخشید -

 :هردوشون لبخندمهربونی زدن وبهم گفتن که 

 .نیستمهم  -

حال بودم که قبل از رفتن به تهران حداقل کسی ازمن دلخوری  خوش

نداره، لبخندی زدم ومشغول خوردن غذا شدم، پس از صرف شام ودسر 

ه خواست به ساحل بتوپه که من میزشام رو جمع کردم، سهیل دوبار

 :گفتم 

جان! ساحل خستس، به اندازه کافی کارسرش ریخته، لطفا سهیل  -

 .بزارخودم انجام بدم

ای به سهیل نگاه کرد، خون گرفت وساحل بالبخند پیروز مندانه اونم خفه
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ی وسایلم رو جمع کردم وازبقیه خداحافظی کردم تا فردا اگه شب همه 

 .به خیر تموم بشهچی ختم ندیدمشون همه

 

 :ونیم صبحساعت شش 

باصدای زنگ ساعت چشمای خمارم رو بازکردم، نگاهی به گوشی  

ونیم صبح شده، دوباره خوابیدم وپتو  انداختم، متوجه شدم ساعت شش

که گذشت انگار یادچیزی کشیدم، چندلحظه سرم روی  غرغرکنان  رو

 .ها ازخواب پریدمافتادم ومثل جن زده

چون پاهام خواب رفته بود، ویکدفعه ازجا پریدم دردبدی توپاهام 

ایجادشد، کمی مکث کردم سرجام وبعدپاشدم، ساحل همیشه بهم  

 :گه کهمی 

 !شیخیلی خرکی پامی  -

شونه کردم، آبی به دست مثل فنر داخل دستشویی رفتم، موهام رو 

 .وصورتم زدم، دوبارهم محکم توگوشم زدم تاحالم بهتربشه

هام رفتم، یک مانتوی بلندپلنگی وروسری مشکی سرم سمت کمدلباس 
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هایی که تنم بود رو تازدم و کردم، چادرم رو روی سرم انداختم ولباس

 .داخل چمدونم گذاشتم

یل وسبحان وساحل نگاهی ها پایین رفتم وبادیدن سهبه آرومی از پله

 :غم زده بهشون انداختم وگفتم 

 .های زنده بودنمخداخافظ. دلیل -

دانستم که تقدیر برادرانم را چگونه  ولی این آخر ماجرا نبود، اون روز نمی

 .نشانم خواهد داد

 های اسپرت مشکی رنگم روهم پوشیدم، یکازخونه بیرون زدم وکفش 

.) هرکی ندونه فکر بلند هم برداشته بودم جفت کتونی وکفش پاشنه 

 (؟رم سواحل قناری؛ خخخکنه دارم میمی 

صبا باماشین فراری سفیدرنگش اومده بود دنبالمون، بوس براش 

 .فرستادم وسوارماشین شدم

 :کردن وشاد بودن، ساناز به خنده رو به صباگفتها باهم شوخی می بچه

 .عتماد ندارمببین توبمیری، من اصالبه رانندگیت ا -
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 :اونم پوزخندی زد و گفت

 .خیلی ... بی لیاقت -

 :وار بهم زدو روبه اونا گفت سارا چشمکی شیطنت 

 آبجی داری  بگم تونممی   بابا، صبابمیره، ساناز بمیره الهیاه بسه -

 .کنیمی  امیدوارمون

توسرتون نکنه بهشون ای به معنی خاک منم لبخندی زدم وبادست اشاره 

 .کردممی 

ونیم  کمی که ازشیراز گذشتیم، تقریباحدودای ساعت ده

 :شد  پخش دیوونه من دارمدوست  آهنگ

 من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصال

 تو نشنیده گرفتی هر چی که شنیدی از من 

 بودو نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره

 این همه بیخیالی داره حرصمو در میاره ، حرصمو در میاره 

 تکلیف عشقمون رو بهم بگو که بدونم
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 باشم ، نباشم ، بمونم یا نمونم 

 (میترسم که بفهمم)

 میترسم که بفهمم هیچ عشقی بهم نداری 

 یا اینکه کنج قلبت هیچ جایی واسم نذاری 

 آخه دوست دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو کسیو داره

 کسیو دارهدوست دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو 

 (دوست دارم)

 کجای زندگیتم یه رهگذر تو خوابت

 یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت

 میبینی دارم میمیرمو هیچ کاری باهام نداری 

 تو با غرور بیجات داری حرصمو در میاری ، حرصمو در میاری 

 من توی زندگیتم ولی

 دوست دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو کسیو داره
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 دارم منه بیچاره مگه دلم تو دنیا جز تو کسیو داره دوست

 (دوست دارم)

 کجای زندگیتم یه رهگذر تو خوابت

 یه موجود اضافی توی اکثر خاطراتت

 من توی زندگیتم ولی نقشی ندارم اصال

 تو نشنیده گرفتی هر چی که شنیدی از من 

 بودو نبودم انگار دیگه فرقی برات نداره

 صمو در میاره ، حرصمو در میاره این همه بیخالی داره حر

 تکلیف عشقمون رو بهم بگو که بدونم

 باشم ، نباشم ، بمونم یا نمونم 

تیپ کنارماشینمون کمی ازپخش آهنگ نگذشته بودکه یک پسرخوش

 :خودش رو رسوندوباتمسخر گفت

 آبجی مایلی بامن باشی؟ بمونم یانمونم؟  -

 :گفت   اش رو پرت کرد توماشین وباصدای بلندی وشماره
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 پشت ماشین ظرفشویی بشینی بهترنیست؟ -

خسته بودیم های ظهربود که به تهران رسیدیم، همهخالصه نزدیک

 برده.... )خودمون همراه روهم مدارکمون رفتیم،می  ها وبایدسراغ خوابگاه

 ( بابا بودیم

که هرجا صورتم پریده بود، بس موهایم ازشال بیرون زده بودورنگ

گفتن جاپرشده، ازمشرق به مغرب رفتیم ولی نیست رفتیم به ما میمی 

 .که نیست

  کفش یک بودم،  پوشیده که  پاهایم تاول زده بود، چون کفشی هم

  زمین  باکله داشتم،برمی  که قدم دوتا بود،   سانتیپنج  بلند  پاشنه

 .خوردممی 

وحالت کالفه دیگه کالفه شده بودم، روی جدول نشستم وباناراحتی 

 :گفتم 

 .دارم، خسته شدم بابا خدا یک قدم دیگه هم برنمی به -

 :گفت  طلبکارانه ایستادوبالحنی   سینه جلوی رومبهصبا دست 

 !خواد پاشو سیمابهترین دانشگاه تهران قبول شدن؛ کفش آهنی می -
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 :ی قهر ازش برگردونم وباهمون حالت گفتمهم سرم رو به نشونه من 

 .شدم! وتمامخستهمن  -

نفر ازساختمونی که من روبروی جدولش صباخواست حرفی بزنه که یک

 :ای بیرون اومدوگفتنشسته بودم، بااخم وابروهای پیوسته

 .نه مریم! حرفش رو هم نزن، امکان نداره -

 :به حالت التماس نگاهش کردوگفت زنه

 آخه حسام... کجابریم؟ -

 :دستاش رو مشت کردوگفت هاش رو روی هم فشردومرد دندون

هرجاغیرازاینجا، مردک مفنگی، خونش هم برع به چهارتا عالف اجاره  -

 .بده 

 .زن هم سرش رو پایین انداخت وسوارماشین شدورفتن

ی  هاهم ابروهاشون به نشونه ها انداختم واونمن نگاهی به صباوبچه

 :شگفتا باالرفت وگفتن

 .عالفا! بدوییدبریم -
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تر شبیه یک ساختمون شیک بود، البته بیش ساختمون شدیم، یکوارد 

 .هاوس بود تاآپارتمانپنت 

های سبز  سمت میز پذیرشش رفتیم، روبه پسرجوانی که سرتاس وچشم

 :رنگی داشت باقدی بلندوالغر کردم وگفتم 

 دن؟ اینجا خونه اجاره می  -

 :نما زد و گفتلبخندی دندون

 !بله -

 :پرسیدم دوباره  انگاه کردم و پس ازکمی مکثباچشمان گردشده به صب

 این خانم وآقای عصبانی ازاینجا اومدن بیرون؟ -

 :پسردوباره خنده کردوگفت

 .بله -

 :هام رو کج کردم وگفتملب

 قیمت اجاره؟  -

 :لبخندی ژکوند زدوبازگفت
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 !صدتومن پیش، سیصدوپنجاه کرایه -

 :باچشمانی ازحدقه دراومده بهش گفتم 

 سیصدوپنجاه میلیون؟ -

 :ای زدو گفتاول متعجب نگاهم کردوبعدش قهقهه 

 .نه خانم! سیصدوپنجاه هزارتومن -

 هاوس بایدانقدر اجاره بخواد؟ نزدیک بود پس بیوفتم، آخه یک خونه پنت 

 :صبا باعجله پرسید

 تونیم خونه رو ببینیم؟ می -

 :لبخندی ملیح زدوگفت

 .گ کنم اجازه بدین با آقای محسنی هماهن -

 !باشه حتما -

پس از هماهنگی با آقای محسنی ما سوار آسانسور شدیم، بهترین جا 

  یک داشت،  ظرفیت آدم نفر وپنجبیست ی اندازه آسانسورش  اونجا بود،

  بخشآرام العادهفوق آسانسور  داخل آهنگ بود،  طبقهپنج هاوسپنت 
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  هم به فقط ودخترا من  بود، سوم ی طبقه بریم، بود قرار که ای طبقه  بود،

  وباصدای  کردیممی  نگاه 

 .آمدید« از آسانسور بیرون اومدیمی سوم خوشبه طبقه » 

هاش خیلی بزرگ وسفیدرنگ بود، چندتا واحد کنارهم بود،  درخونه

های سیصدو پنج، سیصدوشش، سیصدوهفت وتا سیصدو ده  واحد

 .کنارهم بود

 .داشتم که نکنه همش توطئه باشهای توجونم افتاده بود، ترس دلشوره

وشلوار مشکی وکرابات قرمز پسری ژیگول، باموهای مشکی وکت

 خندان ای باچهره  ایستادو جلومون   خالی وقدبلندو الغرو ریزه میزهخال

 :ایستادوگفت ما روبروی 

 ی آقای محسنی اومدین؟ خوش آمدید! برای دیدن خونه -

 :وباتحکم گفتمباجدیت بهش نگاهی کردم 

 مشکلی داره؟  -

چیزی نگفت ومارا به سمت اتاق سیصدو ده راهنمایی کرد، حاالخونه،  
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 چه فرقی داره مگه؟

یک مرد میانسالی باموهای جوگندمی و ریش پرفسوری وقدتقریبا 

 :ای روبروی ماایستادو گفتخمیده

 !من محسنی هستم، خوش اومدید -

داخل واحد سیصدو ده انداختم، سه  ماهم سالم بهش کردیم، نگاهی به 

های راحتی دست مبل تو سالنش بود، دودست مبل راحتی، این مبل 

هم یک تم بنفش  خودمون بودن، تم خونه «L» های همون مبل

 دیوارها  دورتادور وسفید  بنفش دارگل های کاغذدیواری    وسفیدبود،

 کنارمبل سفیدهم و  بنفش های باشکوفه درخت یک بود،   شده  کشیده

 .بود  شده گذاشته  سلطنتی

 آشپزخونهیک  ها یکی داشتند،وحموم هم هرکدوم از اتاق دستشویی

 یخچال یک داشت، سفید و بنفش تم هماون که  داشت هم خوبی

 .بود ای نقره دیگه اون البته  بود، آشپزخونه داخل هم سامسونگ دوقلوی 

 انواع  هم هاکابینت  داخل  سفیدسیاه بود،هاهم هرکدوم رنگشون کابینت 

 .بود داخلش هاظرف واقسام
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 .کرد ماتازه عروسیمدونست فکرمی هرکی نمی 

 .چی حاضرو آماده بااین قیمت بدن به یکیشد که همهباورم نمی 

 :روبه آقای محسنی کردم وباتعجب پرسیدم 

هیچ چشم بی خونه باوسایلش بااین کرایه کم االن من باورکنم این -

 دین؟ داشتی به ما می 

 :آقای محسنی باخوش رویی لبخندی زد و گفت

 !کنمکارها رو بخاطر پدرخدابیامرزم می این -

ساعتی با آقای محسنی چونه زدیم وآخرش قرارشد که ما ساکن  نیم 

اونجا بشیم، موقع رفتن، آقای محسنی قراردادی جلوی ما گذاشت  

 :وگفت

بر وزیادی هست شماهمین قرارداد  بنگاه کارهزینهبخاطراینکه رفتن به   -

شین، بدون اضافه کردن  رو امضاکنید، به مدت سه سال ساکن اینجا می 

 .ای اجارهذره

قرارداد رو دستم گرفتم که بخونمش ولی ساراوسحروساناز سریع ازدست 
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 .ماگرفتن وامضاکردن، بدون هیچ خوندنی 

 .ورمون کردن امضاکنیمماروهم سریع داخل استامپ زدن ومجبودست

هاوس بزرگ شدیم،  پنتازهمون لحظه ما ساکن یک واحدازیک

 .تونستیم ساکن اون بشیموقت نمیهاوسی که شایدهیچپنت 

ها ولو کردیم، انقدر خوشحال بودیم، البته من  خودمون رو روی کاناپه 

 .تر توشوک بودیم تا خوشحالوصبا بیش 

 .و دانشگاه افتادیم دنبال درسازفردا باید می

خیلی خسته بودیم برای همین به راحتی چشمامون رو بستیم  

 .وخوابمون برد

باهرسختی که بود چشمامون رو بازکردیم، نگاهی به اطراف انداختیم وبا  

 .ی اتفاقات نفسی ازسرآسودگی کشیدمبه یادآوردن همه

  وپرتقال سرخسیب   یک بازکردم،  سمت آشپزخونه رفتم ودریخچال رو

 کردم پرآب رو سماور گذاشتم، ظرف وداخل برداشتم  ای ازجامیوه  ناول

ه بازنجبیل دم کردم، روی مبل نشستم، روی مبل  سیاچای  قاشق ویک

 .نشستم وپا روپای هم انداختم
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هاشون رو کم چشم  -پرتقالم رو کندم، که ساراوسحروساناز کم پوست 

رو سمت من خورم، بالش بازکردن، سارا بادیدن اینکه دارم میوه می 

 :کردوگفتپرت

 !الهی حناق بخوری  -

لبخندی حرص درارتحویلش دادم وابروهای شیطنت آمیز باالدادم  

 :وپوزخندی زدم و گفتم

 !زنیفعالکه تو داری جوش می -

تونست حتی تصورش روهم حرف من حرصش گرفت، انگار نمیبااین

 .ق شدمبکنه، پاشد دنبالم کنه که به سرعت ازجا پریدم وداخل اتا

شال سرم انداختم ومانتوم روهم که  کوبید، یکدراتاق رو محکم بهم می 

 .ازظهرتنم بود تکوندم وبراش زبون در آوردم

به سرعت ازخونه بیرون زدم، اونم برای حرص دادن من که شده بود، 

  پسره، یک توشکم رفتم باسر که  دویدمتندمی  انقدر  دنبالم دوید،

  من توکمرمن، اومد کارنکردوباسر  ساراهم  ترمز که سربلندکنم خواستم

 .پسره توشکم تاته رفتم هم
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رو شدیم، نفس  ی برزخی پسره روبهسرمون رو باال آوردیم وبادیدن چهره 

 .تودهنمون حبس شد

ابروهای به هم پیوسته وضخیمی داشت واخمی که داشت خط چروکی  

وچهارشونه بودوصورت گردو وسط پیشونیش ایجاد کرده بود، هیکلی 

 .تپلی داشت

بعدازچند دقیقه که نگاهمون تونگاهش قفل شد، باصدای آروم  

 :ای گفتموشرمنده 

 !ببخشید! من متاسفم -

 :چی زدوگفتدونم چیلبخندی از روی نمی

 !نیستمهم  -

 دستم  مچ که  هایم رو با تعجب باال انداختم وازجا بلندشدم برمشانه 

  پیچید، دستم  توی  عجیب دردی  شد، یدهپسرکش همون  توسط

 :گفت زیرگوشم کشید، خودشسمت رو من که طورهمون

 .امیدوارم بتونی جبرانش کنی -
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 .....وبعدصدای قرچ قرچ شکستن مچ دستم رو شنیدم

خواستن  ی کسانی که اونجابودن میازشدت درد دادی بلندکشیدم، همه

دردی که تودستم کنن، همه سمتم هجوم آوردن ولی من رو خفه 

پیچیدنزاشت به هیچی فکرکنم، سیاه شده بود، آمبوالنس جلوی 

 .ساختمون ایستاد 

من رو آروم داخل آمبوالنس گذاشتن وبعدش همه رفتن، حتی صدای  

 .تونستم درست بشنومسارا روهم نمی

توآمبوالنس روبه پسرالغروقدکوتاه وعینکی که کنارم نشسته بود کردم 

 :وبهش گفتم

 نش هست دستم قطع بشه؟ امکا -

روزرسانی شد،  چاره اولش تو شک بودولی بعدازچند لحظه که بهبی 

 :لبخندمهربونی زدوگفت

 !نه -

های ویژه من فقط اشک تارسیدن به بیمارستان ورفتن به بخش مراقبت 

 .ریختم وگریه کردم
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زد، توان وقتی دکتر جلوی روم اومد، ضعف عجیبی تو صدام موج می 

پرسیدباتکون دادن سر جواب  نداشتم، هرسوالی که می حرف زدن 

 .دادممی 

 .ی رفت وازحال رفتمسیاه  چشمانم  تر طول نکشید کهچند لحظه بیش 

 سیما؟ سیماجان خوبی؟ -

هام رو بازکردم وبادلی پرازغم به کسی که روبروم بود به آرومی چشم

 .نگاه کردم

ختم وبهش  لبخندی زدم وروبه سارا که بانگرانی بهم چشم دو

 :گفتم  بهش لرزونی وباصدای  کردم،   نگاه

 !نگران نباش -

 :سرش رو باتاسف تکون دادوگفت 

 چرا نگفتی؟ -

 .ابروهایم رو درهم کشیدم وپشت بهش خوابیدم 

 :دستش رو به پهلوم گرفت وباصدای سرشار از ناراحتی گفت
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 قهرنکن! سیما؟ -

 .تروخدا قهرنکن

 :پرسیدمجوابی بهش ندادم وفقط ازش 

 بقیه کجان؟  -

 :و گفت سرش رو باتاسف پایین انداخت 

 .فعال ندونی بهتره! استراحت کن  -

 گفت؟ی بدی گرفتم، استرس پیداکردم، چرا چیزی بهم نمی دلشوره

 :دستام لرزش پیداکردو بهش گفتم 

 !سارا تورو جون ارواح خاک پدربزرگت بگو -

 :گفت  و زد لبخندی   سارا

 !کن حفظ رو آرامشت ولی باشه  پدربزرگ من روح نداره!خاک  -

 :کمی من من کردو گفت

  اون قرارداد رو یادته؟  -
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 :ی مثبت تکون دادم که لبخندی زدوگفتسری به نشونه 

  که این یعنی  شکوندمون   خب .... اون چیز محسنی... چطور بگم... -

 !نبوده محسنی ملک اون صاحب

نفس زدم، از روی تخت بلندشدم ونشستم  به سرفه افتادم ونفس 

 :وباچشمانی گردشده گفتم

 !امکان نداره -

 :دستش رو روی شونم گذاشت وگفت  -

 !متاسفم، االن نه پول داریم ونه جای خواب -

 .تونستیم بریمکمرم شکسته شد، عمالً دیگه نه پولی بودونه جایی می 

 .شدا شروع میهاشک ازچشمام سرازیر شد، از سه روز دیگه هم کالس

 .نگاهی ماتم زده به سارا انداختم ودستش رو گرفتم و فشار دادم

ها فهمیدن که من مشکل قلبی در  شدیم، اون روز بچهبایدراهی خونه می

ها داشتم واگربهم استرس وارد بشه احتمال گرفتگی قلبم وجود  گذشته 

 .داره

هاوس یا آپارتمان شیک شدیم، سمت اون باگریه راهی همون پنت 
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 :پسرکچله که مسئول پذیرش بود رفتم وگفتم

 مگه شما نگفتی آقای محسنی مالک این واحده؟ -

 :تلخندی زد و گفت

 !گمحاالهم می -

 :سارا پوزخندی زدوگفت 

 دن وفرارکردن؟ چرا پس پول مارونمی -

 :چشماش رو روی هم فشارداد وگفت

ایشون به پسرشون اختیار تام دادن وشما همچنان مالک این واحد  -

 !هستین

 :و زیرلب طوری که مانشنویم آهسته گفت

 .و آقای محسنی هم مالک شما -

ازپذیرش عبورکردیم که بریم داخل واحد که صدای عصبی پسری توکل 

 :محوطه پیچید 

شرف  ی تونم تحملتون کنم، اون محسنی بها، دیگه نمیشرف بی -

کجاست؟ تمام زندگیم رو باالکشیده، آشغال ، به پسرش وکالت تام 

کرده، واحد من رو به چندتا دخترجوون فروخته؟ مگه داده؟ غلط
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 .دمشهرهرته؟ من واحدم رو اجاره نمی

قلبم دردگرفت، سمت پسره رفتم، قدبلندو صورتی گرد باچشمان سبز 

 :داشت وکمی تپل بود، بهش سالم دادم وگفتم

 سالم! این واحد سیصدو ده برای شما بوده؟ -

 :لبخندی تمسخرآمیز زدوگفت

 !البته -

 :هام بازی کردم و گفتم سرم رو پایین انداختم وکمی با انگشت

شه شما آقای محسنی پول ماروهم گرفته ومعلوم نیست کجان. می  -

  اجازه بدید اینجا بمونیم؟

 :گفتمای به همون پسرکچل پذیرش کردم ووبعداشاره

 .چون ایشون گفتن که آقای محسنی مالک اینجاست -

 :پوزخندی زدوگفت

  !دونستممی -

 :اخمی کردو به من گفت

 .خوام خونه رو ببینمراه بیفت! می  -

من هم راه افتادم و کلید رو توی درچرخوندم، در رو بازکردم، بادیدن 

 :هاش کشیدوگفت اون اتاق چشماش چهارتا شد، دستی به ریش 
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 ین وسایل برای شماست؟ا -

سرم رو به عالمت منفی تکون دادم وحرفی نزدم، انگارفهمیدجریان چی 

 ... بوده وبرای همین

 :سبحان

گذره، وتواین پنج روزهم خبری ازش نشده،  پنج روزی از رفتن سیما می 

 !که خب چندان مهم هم نیست

 ....باالخره هرچی باشه االن اون

صدای زنگ موبایل من رو به خودم آورد،  درهمین فکرها بودم که 

 :بادیدن اسم فرد روی صفحه گوشی چشمانم برقی زدو جواب دادم

 بله سالم؟ -

 :صدای پرازناز اش توی گوشم پیچید

 .ذره شده بودسالم عزیزم خوبی؟ دلم برات یک -

 :باهمون لبخندهمیشگی ومهربونی توصدام گفتم

 .میرم فداتشم، بدون تو می شه دنیابدون تو صفاندارهباورت نمی -

 :باصدایی نازک تر ازقبل گفت

 پس کی میای خواستگاری؟ -
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 :کمی خندیدم وبهش گفتم 

 !خیلی عجله داریا -

 :باتشرگفت

  !کوفت -

بعداز این حرف خداحافظی کردم وگوشی رو قطع کردم بایدبرای رفتن  

 .کردم برای همین سمت کمدلباس هارفتمخودم رو آماده می

چیز رو راجب همه  امروز روزی بودکه با دیویدقرارداشتم وبایدهمه 

 .فهمیدم، روزمهمی بودمی 

پام رو روی پدال گازفشردم تا به کافه اکیال رسیدم، نگاهی به اطراف 

انداختم، دیوید رو دیدم که سرمیزپنجم نشسته، باهاش دست دادم 

 .ونشستم

 :گارسون به سمتمون اومدوگفت

 چی میل دارین؟ -

 :بادست به عالمت فعالهیچی ردش کردیم رفت، روبهش کردم وگفتم

 خب دیوید؟  -
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 :دستی زیرچونش کشیدوعدد دو رو باانگشتاش بهم نشون دادوگفت

 !دوتا خبردارم، یکی خبرخوب ودومی خبربد -

 :باپوزخندگفتم 

 !بد رو اول بگو -

  :دستی زیرچونش کشیدوگفت

خواستی پیش نرفته و شاهدوفاخر خواهرشون بداینکه کارها اونطورکه  -

 .رو پیداکردن

 :عصبی بهش توپیدم

 چی همونطوربوده که خواستیم!؟مگه نگفتی که همه -

 :لبخندی زدوگفت

کنه وخواهرت هاوس دادوبیداد میره توپنت آره ولی امروز گویافاخرمی -

 .دهکنه بهشون وقت بده واونم شش ماه وقت می بهش التماس می 

 :ه سری تکون دادم وگفتمکالف

 وخبرخوب؟  -
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لبخندی زدکه دندوناش نمایان شدوازخباثت برق زد، خودش رو بهم 

 :نزدیک کردوگفت

 !سوژه موردنظر یافت شد -

 :کردوگفت  بهم  تر مشتاق بهش نگاه کردم که خودش رو نزدیک

 .گی مادر، ولی مادرت نیستسارینا! کسی که بهش می  -

 :پوزخندی زدم وگفتم 

گردیم؟ سوژه موردنظرساریناست؟ آب درکوزه وماتشنه لبان می  -

 گردیم؟ یاردرخانه وماگردجهان می 

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

 :سیما

تر از روی عصبانیت بودتا مسخره یی که بیشسری تکون دادو باخنده 

 :کردن روبه من گفت

شرف نوشتی  ببینم دخترجون تو اون قرارداد رو که بااین محسنی بی  -

 درسته؟   مضاکردی؟خوندی وا

 :به نشونه عالمت منفی تکون دادم وگفتم سرم رو
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خواستم امضاکنم ولی به اجبار رفیقم قبول کردم.  راستش من نمی -

 .یعنی چی چیز نخونده بودم 

 :پوزخندی زدوگفت

ای بشی! مثال  پس برات متاسفم! شایدقرارباشه وارد دنیای دیگه -

 .جهنم تازهیک

 :باحرص بهش گفتم

 .دم، آقای محترممن به این جهنم پایان می  -

 :گیج نگاهش کردم که کارتش رو ازجیبش درآورد وسمتم گرفت وگفت

خواد پولی بپردازی ولی فقط  این آدرس شرکت وشماره منه! فعالنمی -

 !تونی اینجا زندگی کنی وپول من رو ندی تاشش ماه می 

روی دماغش   خواستم حرفی بزنم که دستش رو به نشونه هیچی نگو 

 .گذاشت ورفت ومن رو بادنیایی ازفکروخیال تنهاگذاشت

 سیما؟ سیما؟ -

باصدای سارا برگشتم وبهش چشم دوختم سرم رو پایین انداختم  
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 :وخواستم برم که گفت 

  گفت؟چی -

 :روی مبل نشستم وسرم رو بین دوتادستام گرفتم وگفتم 

 .داد گفتم سه ماه برای تخلیه خونه وکرایه اینجا فرصت -

 :سارا باحرص دندوناش رو فشردو گفت 

 جورکنیم؟  طوری مرتیکه خر! فکرنکردتوسه ماه اون پول رو چه -

هم زمان بااین حرف من سحروسانازوصبا هم داخل اومدن وکنارمون 

 .نشستن

 :ساناز دستاش رو مشت کردو حرصش رو توی کوسن خالی کردوگفت

کنیم؟ ازکی؟ فردا  چطوری بایداین پول به دست بیاد؟ قرض  -

 .شههامون شروع می کالس

 :صباهم یک تای ابروش رو متفکرانه باالدادوگفت

 .ها درمیون بزاریمبه گمونم بایدباخونواده -

 :سحرهم که مثل همیشه باخونسردی گفت
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 .کنیم فرار می -

 !کنیمکارمی -

همشون باصدای تحکم آمیزمن به سمتم برگشتن، باتعجب بهم چشم 

  :گفتم دوختن که 

ریم دنبال کار، ماحتی وقت نداریم که دنبال محسنی  ازفردا همگی می -

بگردیم، دنبال کالس واینام نباشین، هرجاشد، مهم نیست، منشی یا 

کنید توش گناه  فروشنده یاحتی پرستاربچه، فقط کاری که قبول می

  .نه  برقرارکنیدواینا ارتباط باکسی  مثال  نباشه،

 :نگاه کردوگفت سارا باغم بهم  

  تونیم این پول رو جورکنیم؟به نظرت توشش ماه می  -

سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم وباموافقت بقیه قرارشد که عالوه  

 .بردرس کارهم کنیم

 :سیما

آلودبه ساعت باصدای زنگ ساعت ازخواب بلندشدم، نگاهی خواب
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 .انداختم ومتوجه شدم که ای وای ساعت هفت ونیم شده، خاک توسرم

 :باصدای بلندی اعالم کردم

 .رسیم ها بلندشید، روزاول دیرمیبچه -

ها  صدایی نیومد، پاورچین پاورچین سمت اتاق هارفتم، دیدم بچه

؟ ازحرص لبم رو به دندون گزیدم، احتمال نیستن، نه باباکجان آخه

 .که دانشگاه رفته باشن زیادبوداین

  شعورا، چرامن رو بلندنکردین آخه؟بی 

به سمت دستشویی رفتم، آبی به سروصورتم زدم، دوتا سیلی محکم 

  دنبال رسوندم، اتاق به رو خودم  توگوش خودم خوابوندم و به سرعت

بادیدن مانتوی فرم  بودکه ریخته بهم  اعصابم نبودن،  گشتم هاملباس

 مدرسه چشمانم برقی زد،

ها رو پوشیدم، چندتا لقمه نون پنیرداخل دهنم گذاشتم  مثل جت لباس

تا یکی کردم، مسئول پذیرش هلدینگ که فکرکنم  هارو سهومثل برق پله 

 :اسمش صادق بود، نگاهی بهم انداخت وباتمسخرگفت

 وبه کجا چنین شتابان؟ -
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دستم رو به معنی بروباباتکون دادم واز ساختمون بیرون زدم، وقتی 

 ازساختمون بیرون اومدم یادم افتادهمه باماشین سارا رفتن، 

 .به خشکی شانس -

خواست دراون منتظر ایستادم تا شایدماشینی ردبشه ازجلوم، دلم می 

 :لحظه فقط بخونم که

 ..... ی ما ابرو کمونردشو ازکوچه -

  ، صبای  سحر،  ساناز،  ازکلی حرص خوردن وفحش دادن به سارا،پس 

 رنگ مشکی مازراتی یک  .....و الندنگ و ونادان شعوربی  االغ، نفهم،

 :گفت بودکه کراباتی  پسرجوون یک ایستاد، پام جلوی 

 !رسونمت آبجیمی -

 :اومدسواربشم اما ازشماچه پنهون باخودم گفتم راستش بدم نمی 

هات وفروخت؟ اگه بهت خدایی کردچی؟ اگه کشت؟ کلیه اگه خقت  -

نکرده..... کردچی؟ اگه کروگان گرفتت؟ اگه خواست ازت اخاذی کنه؟ 

  اگه شاهرگم رو زدچی؟
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 :درهمون لحظه باصدای پسره به خودم اومدم

 !بیاسوارشو -

ازفکرایی که توسرم افتاد لرزه به جونم افتادوبرای همین به تکون دادن  

 :دم، نگاهم رو ازش گرفتم که گفت سراکتفاکر

 !خانم سیما سعادتمند، سوارشین لطفا -

 :پرسیدم وباتعجب کردماخم  چشمام نه دوتا، بلکه چهل ودوتاشد،

 وشما؟  -

هاش دیگه جرعت مخالفت کردن  پایین اومدن دوتن ازبادیگارد

 .پیدانکردم وسوارشدم

 :جلونشسته بودگفتشدکه همون پسرکه هام تندتندباالوپایین می نفس 

 مقصد؟  -

 :آدرس وبهش گفتم وتاجلوی دانشگاه من رو رسوندکه ازش پرسیدم

  شناسید؟شما کی هستین؟ من رو ازکجا می  -

 :ای کردوگفتی مستانهخنده 
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 !فهمی عجله نکنبه زودی می -

اصراری برای فهمیدن ماجرانکردم وپیاده شدم، به سرعت خودم رو به  

ها به سمت من برگشت  ی نگاه زدم که همه طبقه باالرسوندم ودر

 .وبادیدن ساراوصباوبقیه براشون خط ونشون کشیدم

 :کردوگفت  نگاه بالبخندبهم وسفیدصورت مو  گندم  پیرمردی 

 سیما سعادتمند؟ -

  که دادم تاییدتکون ی نشونه  به سری   دونست قراره دیربیامانگار که می 

 .کردبشینم اشاره

اونجا بود  خالی صندلی تنها  که  صندلی سوم از آخرمنم رفتم روی 

 :نشستم، درهمون لحظه استاد دوباره لبخندی زدوگفت

 های ازبهترین   وز دیربه کالس رسیدن،خانم سیما سعادتمند که امر -

 .حضورپیداکردن ما دردانشگاه اینجا هنر بیست  ی وبارتبه کنکوربودن

 .گرمدمتعجیب خرکیف شدم، بابا مشتی  

های ریزو دماغ خوش شمچ   ی الغرویکی ازپسرای دانشگاه که چهره 
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 :فرمی داشت باخنده گفت

ی بیست کنکور شده، پس من هم رتبه سه  اگه این) اشاره به من( رتبه  -

 .کنکورم

  :بار بهش انداخت وگفتاستادهم یک نگاهی تاسف

نیست، کنار  آقای محسنی جای این مژه پرونی ها توی کالس من  -

 رفیقاتونه 

همه خوشبختی محاله محاله، بامازراتی میارنم  وای خدایا من واین

کنن، مشتی  کنن ویکی وضایع می خاطر رتبم تحسینم میدانشگاه، به 

 !هستی به موال 

***** 

 :سبحان

 .باشه   گفتم خوایش،می  گفتی ، رفت سرم   توروخدا بسه بردیا، -

 .خوایش گفتم باشه دیگهمی گفتی برای انتقام 

 :بردیا دستی کالفه به موهاش کشیدوگفت 
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 .زمانش کی هست سبحان؟ خسته شدم بدهی دارم بفهم -

خواستم حرفی بزنم که ساحل که یک دامن بلندآبی رنگ بایک تیشرت  

آبی رنگ وجلیقه سفیدی که روی اون پوشیده بودو موهایی که ازشالش  

 ومتفکرانه نشست اومدوکنارمون جلو ای چ سینی بایک  بیرون زده بودن،

 :گفت 

 ببینم عمو بهادر چقدر بهت مهلت داده بردیا؟  -

 :حوصلگی گفتبردیا سرش روبین دوتا دستش گرفت وبابی 

 !فقط دوهفته، ساحل دوهفته -

 :ی بلندی کردوگفتساحل خنده 

 .دیوونه! من فکرکردم مهلتت تافرداست -

 :انداختم وگفتمنگاهی موشکافانه به ساحل 

 فکر بهتری داری؟  -

های چای گرفت ویک مقداری ازاون هم دستش رو به کناره فنجوناون

 :خوردوگفت
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طورکه همه درجریانید شاهدوفاخر سیما واون دوستای نخب همو -

خرش روپیداکردن و به خاطراون طرح که دست ماافتاده ممکنه  

 ....بخوان

 :به اینجای حرفش که رسیدگفتم

تونی سیما رو یلی آشغالی ساحل! خیلی پست فطرتی! توچطور می خ -

 وارداین بازی کنی؟

  :ساحل پوزخندی زدوگفت

زنه؟ آخه مگه تو هه! ببین کی داره برای من از پست بودن حرف می  -

گفتی از ژن مانیست وبودونبودش فرقی واست نداره؟ مگه  نبودی که می 

  ی؟کار رو بکنخواستی همین دوسال پیش نمی

حق با اون بود، چرا بایدصبرکنیم واحساساتس بشیم؟ متفکرانه نگاهی  

 :بهش انداختم وگفتم 

 !خیلی خب، ادامه بده -

تونست من وازاین ای که میاش، نقشهوشروع کرد به گفتن نقشه 

  آره منتظریک بودن، ازمن اشاره یک منتظر همه  بده، نجات  فالکت
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  مبل روی  از کنه، عوض رو هازندگی  کل تونهمی   من یاخیر بله یک یانه؟

  ساعت  فتم وچرخی زدم، نگاهی به ساعت انداختم،ر راه کمی بلندشدم،

 :گفتم  هابچه روبه  و کردم ریز رو چشمام بود،  ونیم یازده   های نزدیک

 !قبوله! اما مدت زمانی که داریم دوهفتس، فقط دوهفته -

دراتاق توسط سهیل بازشد، ازدیدنش شوکه  بردیا خواست حرفی بزنه که 

 .شدیم، سهیل... اونم این وقت روز اینجا.... نه امکان نداره

تونستم  به سختی خونسردی خودش رو حفظ کرده بود، امامن خوب می 

های بلندی سمت ساحل برداشت ومحکم بفهمم که چقدر عصبیه، گام 

 .خوابوندتوگوشش 

 .باره سیلی سوم رو نوش جان کردصورتش رو باال آوردکه سیلی دوم دو

 :تفی هم توی صورت من انداخت وگفت

حاشا وکال به این غیرتت سبحان خان! خیلی مشتی هستی به موال،  -

 هات کنی؟ خوای قربانی خواستهخواهرت رو می

 :دادکشیدم
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 .سهیل، بفهم! آخه نفهم، سیما خواهرما نیست -

  :سرش رو باتاسف تکون دادوگفت

 !شوخفه -

 :بلندتر ازقبل دادکشیدم

خوای بفهمی به من ربطی نداره، سهیل برادرم، فهمی یا نمیتو نمی -

 نزن اومدیم اینجا تا   مابین سیماو طالها فقط حق یک انتخاب داریم،

 .کن خراب

 :دستی تو موهاش کشید و گفت

  خب ساحل وبدیم بهشون، چرا سیما؟ -

 :ساحل پوزخندی زدوگفت

افته دست کسی که باید، درثانی اون که دیر یازود  سیما میاواًل که  -

 .ره پس چه بهتر االن برهپیش اونا می 

حال سهیل خیلی خراب بود، انگار زیادبه سیما وابسته شده بود،  

کرد سیمابود، باسهیل بزرگ تنهاکسی که همیشه سهیل رو درک می
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 .کنه ها که نمیشد، اماخب دست تقدیر چه

 :رو که دیدم، دستی روی شونش گذاشتم وگفتم حال خراب سهیل

یادته بهت گفتم سیما مهمون امروز وفرداست؟ وقتی اومد به این خونه  -

 .دونستیم که یک روز بایدبرگرده، خب االنه وقتشهمه می

 :نگاه ماتم زده کردوگفت

 بینه؟صدمه نمی  -

 :دارش گفت باز ساحل بااون لحن نیش 

طوری بایک تیر چندنشون زدیم، اول طالها ایننه! نگران نباش شما،  -

چیزی از دست ندادیم، سوم یک کلک هم داشتیم، دوم هیچرو نگه 

 .خورن، سیما ازاول مال اونابود بهشون زدیم وازما رو دست می 

 :هاش رو مشت کردوگفتسهیل دست 

 .خاطر بازگشت مجدد ساریناسفقط به  -

و محکم پشت سرش بست واز بعدازاون هم ازاتاق بیرون رفت، ودر ر

  :پشت درفریاد کشید
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دست خودمون کردیمش،  ماهمه به سیما خیانت کردیم، ماهمه بازیچه -

خوره، حالم ازتون بهم  بخشه. حالم ازخواهر وبرادرام بهم میاون مارو نمی

 .خورهمی 

 .زارم ، والسالممن نمی 

  :سیما

رای کار سربزنیم، وخب  گرفتیم چندجا بها بعداز دانشگاه تصمیم بابچه 

تاحدودی هم موفق شدیم، سحر منشی یک شرکت تبلیغاتی لوازم 

 ساراهم   تومن حقوق بهش بدن،آرایشی معروف شد، فکرکنم ماهی سه 

 مشغول آشپزخونه یک داخل وصباهم   ومن شد مغازه یک ی فروشنده 

 .گذشت می  کارمونمحل داخل ما کردن ازکار مدتی  کارشدیم،

  به نگاهمون ورود موقع  شدیم،  آشپزخونه راهی باصبا ظهر دوازده  ساعت

کرد، غی افتاد که باتمسخر به ما نگاه می زا چشم و وموبور پسرقدبلند

 :لبخندی زد وپرسید

 خودتون رو معرفی کنید؟  -

 :صبا لبخندی اجباری زد وگفت
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 !صبا حیدرمنش هستم -

 :نگاهش را پسر روی صورت من چرخوندوگفت

  توچی؟ -

 :برای اینکه از زیرنگاه سنگینش فرارکنم، سرم را پایین انداختم وگفتم

 !سیما سعادتمند -

اش کشیدو با اشاره به صبا  دستانش رو درهم قالب کرد، ودستی زیرچونه 

 :گفت 

  چندسالته؟ -

 :کشید، آب دهنش رو قورت دادوگفتصبا ازترسش به سختی نفس می 

 !هجده -

نداشت که ما انقدر کم سال باشیم، پوزخندی زد و  کرد توقعش رو اخم

 :گفت 

وچهار سال  ی دخترپسرها اینجا باالی بیست سنتون خیلی کمه! همه -

هستن، وقتی فهمیدم سن کمتری دارین باخودم گفتم، حتما نهایت  
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 .شین هستین، پذیرش نمی هستین ولی شما خیلی بچه ودو سالهبیست 

 :وگفتم    چشماش زل زدم  سرم را کمی باال آوردم و داخل

 !یعنی هیچ راهی نداره؟ -

ی عالمت منفی تکون دادو پشت سرم ایستاد، سرش رو به نشونه

 :هایش قرار دادو باصدای تحکم دارش گفتدستاش رو داخل جیب 

 .راه که داره ولی مطمئن نیستم شما ازپسش بربیاین -

 :حرفی نزدیم ومنتظر پاسخش شدیم که گفت

 .همه راه اومدین، بهتره پس بهتون کار رو بدیم دیگهاین -

لبخندی روی لبان من وصبا نقش بست وباخوشحالی بهش خیره شدم 

 :وگفتم 

 واقعاً؟  -

ای به ما کردو سرش رو تکون داد، شماره کارت ازما گرفت  نگاه مسخره 

  .وپول رو به حساب همون لحظه واریز کرد

دشدیم و پشت سرش راه افتادیم وقفل  بلندشد، ماهم به تبعیت ازش بلن 
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 :یک اتاق رو بازکردو با اشاره به آن گفت 

ترین سرپیچی از فرمان من بکنه، به بدترین شکل که کوچککسی -

 .شهممکن اینجا شکنجه می

 :وگفتم  انداختم بهش نگاهی  دونستم،واینک باید قوانین رو می 

 !قوانین؟ -

 :سینه ایستاد وگفتبه به دراتاق تکیه دادو دست

 کاری مخفی  هیچ بمونه، دور من ازچشمان نباید اتفاقی هیچ  اول اینکه -

خوری من باید درجریان باشم، ید صورت بگیره وحتی اگه آب می نبا

 شرط قیدو بی  گممی من کهاونچه پذیرم،نمی اصال رو  نافرمانی  درثانی

 عمل قوانین برخالف اگه حتی  پذیرم،نمی  دروغ ثالثا بشه، انجام باید

 .بگی  روراستش باید کردی 

 :دستانش رو محکم بهم کوبیدو ادامه داد

  کار کلی   داریم، غذایی مواد مقداری   بندی اینجا ما دسته -

  وظیفه که هستن اینجا بچه تادوسه  هم ازاونطرف داریم،  غذایی

 .شماست با نگهداریشون
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 :وگفتممتفکرانه نگاهی بهش انداختم 

  هیچبی   بتونم کارکنم اینجا  خوام که اگرنخواستممن تعهدی می  -

 .برم اینجا از مزاحمتی

 :پوزخندی صدا دار زدوگفت

  نبابا؟ -

  خوای؟تعهدم می -

هام رو درهم کشیدم وچیزی نگفتم، مردپوزخندی زدو خواست اخم

 :نفردادزد بازشدویکحرفی بزنه که در باصدای بدی 

  تعهدبه چی وبه کی؟ -

سرم رو باترس ولرزباال آوردم، جرعت نگاه کردن نداشتم ولی صدا رو 

 !شناختم، سرم رو باسختی باال آوردم، ماکان بودمی 

 که باری  آخرین یاد  گازگرفتم، رو  نگاهم توی نگاهش قفل شد، زبونم

  :افتادم اتاقم تو دیدمش

  بزارم بری؟سیما چرا باید  »
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تروخدا االن برو وقتی رفتم تهران هرکار خواستی باهام بکن؟ باشه؟  

 سهیل وسبحان میان االن؟ 

 ....ولی سیما 

 کنم خواهش می 

 پنجره کجاست؟« 

 :لبخندی مصنوعی زدم که گفت

  فکرکنم یادت باشه آخرین باربهم چه قولی دادی مگه نه؟ -

  گذاشت رو  فی نزدم، دستشی مثبت تکون دادم وحرسرم رو به نشونه 

  :وگفت آورد باال  رو وسرم زیرچونم

زنگ بزن به رفیقات بگو دیگه دنبال پول نباشن وتو جورکردی پول   -

 !رو

گوشی رو طرفم گرفت خواستم حرفی بزنم واعتراضی کنم که اسلحه رو  

در آورد، منم زنگ زدم وهمین رو گفتم وآدرس رو فرستادم که بیان 

 .اینجا
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 .چیز ظاهرا تموم شداونم پول رو برای فاخر کارت به کارت کردو همه

  دونستیمنمی  ولی این تازه شروع ماجرای بدبختی من وصبا وسارا بود،

 .ای برامون دارهاین ماکان عوضی چه نقشه دقیقا

البته ماکان ومن همدیگه رو دوست داشتیم، من عاشقش بودم، ولی 

ینا نداره، منتها یک بیماری داره که ماکان مریضی داره، سرطان وا

چیز رو، دوست داره به همه دستوربده وتحت کنترل داشته باشه همه 

 .همه ازش بترسن، سرهمینم ما ازهم جداشدیم

چندبارقبل از اینکه من عقد رو بهم بزنم ماکان کتکم زده بود، االن ورق 

 .امم وسطهبار پای دوسترسه ولی ایناش میبرگشته وماکان به خواسته

یک کاغذ جلوم گرفت وسوئیچ ماشین رو بهم دادوگفت برو به این  

زارم، دستام آدرس، اگر به اون آدرس نری شک نکن که زندت نمی

 :لرزید بهش گفتم می 

  پس دوستام چی؟ -

اشاره کردکه زیپ دهنت رو بکش وشب میارمشون من هم اعتراضی  

شدم وتاخود اون خونه   نکردم وکاری که خواست رو کردم و سوار ماشین
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  .فقط اشک ریختم

ای یک ویالی مشکی رنگ شیک بود، داخل شدم، خواستم برم به طبقه

که گفته بود، نگاهم به اون مرد کچل افتاد، دنبالش راه افتادم این همون 

صادق بودکه محسنی رو معرفی کرد بهمون، پاشدم، دنبالش دویدم ،  

انبار محو شد جلوتر رفتم ، نبود خواستم  اون هم من رو دیدولی توسایه 

برگردم که مچ دستم توسطش کشیده شدوبه حالت زانو روی زمین  

 .افتادم

 :پاش رو روی کمرم گذاشت وگفت

  چرا تعقیبم کردی؟ -

  :باترس سرم رو تکون دادم و باگریه گفتم

 ازهستی ماکان خدابه   هفتم ی طبقه   نرم اگه برم، بزار  جون مادرت  -

 .کنهمی   ساقطم

 :پاش رو محکم ترفشار داد وگفت

  زاده؟ماکان کیه؟ ماکان ملک -
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 :باگریه جوابش رو دادم، پوزخندی زدوگفت

  !شهاالن معلوم می -

 :شماره رو گرفت، بعداز دوتا بوق جواب داد

 هان چیه؟  -

 !هان و مرگ -

 !زرت رو بزن صادق -

 این دختره کیه؟ -

 کدوم صادق؟ -

 :تر ازقبل پاش رو روی کمرم فشار دادوگفتمحکم

 اسمت؟  -

 .سیما... سیما سعادتمند -

 انداخت  من به ونگاهی زد لبخندی   ازپشت گوشی اسمم رو گفت،

 .کرد قطع رو وبعدگوشی

   .برد هفتم  طبقه  زیر بغلم رو گرفت و سمت
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با پشت دست محکم توکمرم زدو پرتم کرد داخل ویال ودر رو از پشت 

  .نداد جواب کسی اما  قفل کرد، باگریه به در کوبیدم،

 چشمام  دونم چند دقیقه گریه کردم کههای من تمومی نداره، نمی گریه

  .برد وخوابم تارشد

  

  :مجیدفاخر

جانی خورد، درخونه رو بازکردم، وارد ویالشدم، چشمم به جسم دختر بی 

 تب  گذاشتم، صورتش روی  را دستم بود،  شده پخش زمین روی   که

  .زدم آب رو وصورتش دست و کردم بلندش گفت،می هذیون  داشت،

اش خیلی ناز  اش کردم، بعدخوابوندمش روی تخت چهره مقداری پاشویه 

 .و دوست داشتنیه، شاید اگه یگانه هم اینجا بود االن مثل این بود

  .اندازداش من رو یاد یگانه خواهرم می قیافه 

 تونستممی  کاش شدم،نمی  خودشب لعنتی ازخود بیکاش من اون 

  بیرونش خونه از  شب اون اگه خواسته؟ چی ازمن خواهرم بفهمم

 .این جای  بود، اینجا اون االن کردمنمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 141 کاربر نودهشتیا یگانه جان    –  دسیسه بازی 
 ممم 

  .زارمحاال داغ سیما رو به دل سبحان وسهیل می 

بینم  سوزد وقتی میاشک ازچشمانم سرازیر شد، دلم برای این دختر می

 .شهقربانی رفتار برادرانش می داره 

 شد!؟چاره برای تحصیل به تهران اومد ولی چی بی 

قدمی برداشتم تا ازاتاق خارج شوم که باصدای جیغ بلندش مواجه شدم  

 .وچیزی از گردنش افتاد

یک گردنبند طال بود، شکل یک قلب بود که داخل یک زوذنقه 

 .مکرد  پنهان جیبم داخل برداشتم، رو گردنبند  بود،

طناب داخل کمد رو بیرون آوردم وپاهایش را به تخت بستم، تا فرار 

  .نکند 

 .این از قوماش همون سعادتمند هاست

ش انداختم،  به نگاهی  ازاتاق بیرون اومدم، گردنبند را ازجیبم در آوردم،

 .اون گردنبند برای یگانس

  خودم براش خریده بودم، روز تولدش خودم براش خریدم،
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 به گذشته فلش بک  

 .داداش، داداش جونم! اون گردنبند رو نگاه؟ خیلی نازوقشنگه  -

 دوستش داری؟ +

  !خیلی -

 .بیا بریم داخل، ببینیم چقدره  +

 .پول داری؟ من همینجوری گفتم -

 .خرمبیابریم، نداشتم، نمی  +

  (حال)

  :سبحان

یک جعبه شیرینی برای آشتی با سهیل خریدم و بادیوید باهم 

 حسن مشت به رو ماشین بازکردم، باریموت رو در شدیم، خونه  راهی

 خودم جست یک وبا گرفتم رو هانرده ی دسته  و کند، پارک تا سپردم

 .انداختم سالن داخل  رو

 رو شیرینی  نرمی به  سهیل توخونه مشغول دیدن تلویزیون بود،
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 چشماش روی  رو دستانم رفتم، سهیل پشت  آرام آرام و  دادم ساحل  به

 :گفت  که  گذاشتم

 .نکن ساحل! حوصلتو ندارم -

 :صدام رو نازک کردم وگفتم

 !چشم داداشی سهیل -

 :باغیض برگشت ونگاهم کرد، ودادکشید

 .من دیگه خواهری به اسم ساحل وبرادری به اسم سبحان ندارم -

دونی از این رسمش نبود، اون گناهی نداشت، االن کجاست؟ هیچ می 

ترسید قراره زیر دست برادرش ماکان کسی که ازش میاالن به بعد 

 بشه؟ شکنجه قراره معین و مجید  همیشه که باهاش ازدواج کنه و

 :دستی به موهایم کشیدم وگفتم 

مش بهت گفتم نباید بهش دل ببندی این از دزدیدی  داداش! روزی که -

 نه؟    قوماش فاخرهاست، یادته؟

 (فلش بک به گذشته)
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  برای  هردو  بارید، دستان سبحان وسهیل یخ زده بود،برف میشب بود و 

 اوضاع ریختن  بهم که   هرچند بودند، آمده اینجا تا مشترک هدف یک

 .ای نبودولی چاره  داشت باالیی ریسک و نبود راحتی کار فاخر ی خونه

شود، سبحان هم پشت سر او قدم سهیل باخریدن نگهبان وارد ویال می 

  یگانه جز کسی  که بودند مطمئن ازقبل آنها بود، تاریک خانه   دارد،می بر 

 .بود یگانه برای  چپ سمت  باال  اتاق سومین   نیست، درخانه

رود وتفنگ را بر روی سرش قرار سهیل نرم نرم باالی سر یگانه می

 .دهد، اما او خوابیده استمی 

پریدو  ازخواب مینوازد، او سبحان سیلی محکمی توگوش یگانه می 

 .کندبادیدن سهیل خودش را زیر پتو پنهان می 

  به  اما آنها بی رحمانه قرص )سکسکوسالر( که داروی فراموشی است را 

 .شودمی  تبدیل سعادتمند  سیما به فاخر ی ویگانه دهند می او خورد

با بازشدن صدای در به خودم اومدم، دیدم ماکان وارد اتاق شد، دستانم  

 :گرفت وگفت  را دردستش

 شده مجید؟ اون چیه دستت؟چی -
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هایش را درهم لبخندی تلخ زدم و گردنبند رو بهش نشون دادم که اخم

 :کشید و گفت

  برای یگانه نیست؟ ردی ازش پیدا کردی؟ این -

 کردم  نگاه سیما اتاق پنجره   به وفقط  سرم رو تکون دادم و حرفی نزدم،

 .بفهمه رو حرفم شاید تا

  :ماکان ابروهایش رو باال انداخت وگفت 

 دستای  باجفت باشه داشته ربط  به جون خودم اگه یگانه به سیما -

  .کشمشمی خودم

  با   سری از روی تاسف تکان دادم که صدای جیغ سیما بلندشد،

و درحالی که دستانم توی جیبم بود  ایستادم سرش  پشت خونسردی 

  :بهش گفتم

  هان چیه؟ -

 ترس هم کرد، نگاهم  عجیب ترسی با  دوخت، چشمانم به  نگاهش رو

 .تعجب وهم اندوه هم  نگرانی، هم بود،
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 :کمی بعد خودش رو جمع وجور کردوگفت

 .چرا پاهای من بسته است؟ من خودم اومدم اینجا -

 :انداختم وگفتم ابروهایم رو باال 

 چی؟  -

 :باهمون نگاهش گفت 

 .ماکان ازمن خواست بیام بعد دوستامم میاره اینجا -

 :داشتم وگفتمپاهایش رو بازکردم، اما دستانش را درهمان حالت نگه 

فکر نکن بچه زرنگی، اگه پاهات رو بازکردم دلم به حالت سوخت چون  -

 .کبود شده انگشتات

  ``ببخشید``حرفی نزد وبه گفتن کلمه سرش رو پایین انداخت و 

 .اکتفاکرد

 .دونم چرا انقدر حرکاتش مثل یگانس نمی

  

  (سارینا)
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  من  داشت، گناه دختر اون  شما؟ کردین چکار  ای وای شاهین! -

 .بودم نکرده  بزرگ رو پسرهام طوری این

 .صدا اشک ریختمروی تخت نشستم و سرم رو میان دستانم گرفتم و بی 

 :داخل موهایم کشید و گفتدستی 

 .عشقم! فراموشش کن، شایدحافظش هم برگشت  -

  کنیم،  خراب رو زندگیمون  تونیم بخاطر اونایم، نمیما االن یک خونواده

 .خونوادشه درکنار که کنفکر این به

 ازش خواهرشونه، بفهمن  اگر حتی  اما ما خونوادشیم نه اون آشغاال! -

 .نفروخته باشنش موقع اون تا اگه کشنمی  بیگاری 

 .دیمنه عشق نافرجام من! بهشون خبر می  -

 !خوبه -

ی شاهین گذاشتم و ازش خواستم تنهام نذاره، مثل سرم رو روی شونه

 .قبل دورم رو خط نکشه، من دوستش دارم

راهی آشپزخونه شدم، شاهین روی کاناپه خودش رو ولو کرد، پای 
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 وبازم  ردستش گرفت،د رو وکنترل انداخت  راست پای روی  را  چپ

 .دید رو بروسلی   فیلم نشست

هایم رو از زور درد  قهوه ساز رو گذاشتم تا قهوه درست بشه، کمی پلک

  عاقبتش کردممی احساس بودم، سیما  فشار دادم، دلم دل نبود، نگران

 .شهمی  من مثل

 گریه سیما یاد به و  نشستم زمین روی  بستم،  دریخچال رو بازکردم و

 .کردم

 :صدای شاهین بلندشد که گفت 

 فرستم می جا یک رو وخونوادش سیما  اگه یک قطره اشکت بریزه -

  .هوا

نگران کنی، سارینا جان کار رو می دونی چقدر روت حساسم و اینمی 

 !نباش

هایم را پاک کردم، نگاهی به قهوه ساز انداختم، گویا با دستانم اشک 

 .آماده شده بود آن را ریختم وسمت شاهین رفتم

 :من گفتم -قهوه رو برایش ریختم وبا کمی من 
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 شاهین جان؟ -

 :بدون اینکه نگاهم کنه گفت

 !نه نمیشه -

 !ولی من که هنوز حرفی نزدم -

 :وگفتای کرد  خنده 

عزیزم تو دوست داری پیش کسی باشی که باهات خوبه ولی تو دلت  -

 پیش یکی دیگه هست؟

 :ی منفی تکون دادم، که ادامه دادسرم رو به نشونه 

  .پس بزار زمان بهش بخوره  -

 :گفت  بلندشدکه ماکان  صدای 

  چیه داش مجید؟ -

دراز  با شنیدن صدای ماکان ترس تو چشمانش نشست وروی تخت 

 .کشید و خوابید 

 .ترسید، پوزخندی زدم وازاتاق خارج شدمانگار بدجور ازش می 
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دیگه شدم، پوزخندی  جوون دختر  چهار  از اتاق بیرون رفتم، متوجه

زدم وسری تکون دادم و روبروی ماکان دست به کمر ایستادم که 

  :خودش گفت

م، کسایی که  سارا، ساناز، صبا، سحر، دوست ورفیق فابریکای سیما خان -

مونن. قراره از این لحظه به بعد اینجا در کنار ما ) با  مثل خواهر باهم می 

 .اشاره به خودش( زندگی کنن وبرامون کارکنن

بعد از این حرف ماکان سکوت عمیقی بین همه برقرار شد، چند  

ای گذشت تا اون دختری که چشمان زاغ وموهای طالیی داشت  دقیقه 

 :ریخته بود گفت که از روسریش بیرون 

که با دهن کثیفت اسم من وخواهرام که مثل خونواده هستیم رو  اولین  -

چاره چکار کردی؟ هان؟ چرا انقدر آزارش  نیار! درثانی با سیمای بی

دی؟ ثالثا فراموش نکن که ما توهر شرایطی که باشیم باز هم پشت  می 

 .کنیمهم رو خالی نمی 

اش کوبیدم، روی دم وتخت سینه کمی جلو رفتم وپاهایم رو بلند کر 

زمین پخش شد، جیغ بنفشی کشید، خواست بلند بشه که پاهایم رو 
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 .روی دستاش گذاشتم وکامال خلع سالح شد 

 :های ماکان نقش بست وگفت پوزخندی روی لب

 خب نظر بقیه هم همینه؟  -

  بند زبونشون ولی نکردن گریه شاید بود، مشهود  ترس داخل چهرشون

  :وگفت اومد در حرف به  بازهم سمج دختر اون بود، اومده

  که بود سیما این که رفته یادتون  نکنه  چرا همتون الل شدین؟ -

کرد، حداقل خرج چندماه ازکرایه خونه رو ساپورت مالی می  رو همتون

 ...سیما داد

به اینجای حرفش که رسید بادست از موهاش آویزونش کردم، وپرتش 

ی حرکات این دختر وسیما مشابه سیما بود، همه کردم تو اتاقی که 

 .شد تصور کردتر به اون چیزی که می یگانه بود، خیلی شبیه 

 .میگیرم ازشون رو سیما  اهی دردلم نهادینه شده، یگانه رو ازم گرفتن،

  که بودم  نگذاشته بیرون رو پام اتاق در  از  تو دهنی محکمی زدم بهش،

 :زد داد
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 دونم یگانه خواهرت کجاست؟کار رو من میاینتوروخدا نکنید   -

کرد، پاهایم رو به کمرش کوبیدم، داخل باصورتی خونی بهم نگاه می 

سالن آوردمش، به حالت زانو جلوی ماکان انداختمش، که ماکان  

 :ای کرد وبهش نزدیک شدوگفتخنده 

  خیلی شجاع شدی سارا خانوم! خبریه؟ -

 :گفت  نفس نفس با  و کرد مکث کمی  اومد،نفسش به زور باال می

 ...ی... یگا... یگانه.... هم... همین چی -

 :زیرشکمش زدم که از شدت درد جیغ بلندی کشید

  !....آی.... آی..... نه -

شناسیم، دلیل اینکه ما سارا رو به واسطه دوستی عمیقش با یگانه می 

 چیازهمه و بود، اونجا که نفری  آخرین  اینجاست فقط همینه، چون

 !بود گل   خانم سارا همین داشت، خبر

 :دادکشید  ماکان دست سارا رو گرفت که بپیچونه که

 ..... گم! فقط بزارید حالم بهترشه، ماکان باورکنبه جون یگانه می -
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 :ماکان باصدای بلندش فریاد کشید

دونستی خوره، همه این مدت می آشغال عوضی! حالم ازت بهم می -

 کجاست؟ 

 :سارا باگریه گفت 

 .چی ؟ نه میدونستم، نمیدونستم، یعنی میدونستم ولی مطمئن نبودم -

میز بود رو نشونش دادو   روی  که ای شیشه و گرفت رو سارا ی یقه   ماکان

 :گفت 

چاره که روت نشه حرف ات میکنم، انقدر بی سارا! اگر دروغ بگی بیچاره  -

باخاک یکسان میکنه،  بزنی، تو این شیشه اسیدهست، کل صورتت رو 

 میدونی که؟

 :رنگ از رخ سارا پرید و سرش رو تکان داد و گفت

  .هوم -

سارا رو پیش سیما پرت کردیم و در رو قفل زدیم، به ماکان نگاهی  

 :انداختم و گفتم
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 اگه یگانه پیدا بشه چکار میکنی؟ -

 :مکثی کردو گفت 

 .شاید تمام این مدت که نبودم رو براش جبران کردم -

 .پوزخندی زدم و ازش جداشدم

نمیدونم چطور میخواد برای یگانه جبران کنه، اگر یگانه زنده باشه البته،  

 .خاطر یک اشتباه نیست کنارموناون دختر ناز، همه زندگی ما بود وبه

  !یگانه برگرد

 .دار شرکت الباچیا قرار داشتمازخونه بیرون زدم، امروز با سهام 

  خودخواستی  اهنگ  شدم وتا جردن گاز دادم،سوار لکسوز مشکی رنگ 

 :شدمی  پخش کرمی مهدی  از

 !تورفتن رو ازم خواستی 

 یک روز قلبم رو پس دادی 

  واسم سخت بود که تنها شم

  مهم اینه که تو شادی 
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  توخوشبختی یا آرومی

 باعشقی که خودت ساختی 

  چقدر شیرینه دنیای کسی که

  تو عاشقش هستی

  بینم تو خوشبختیمی چه خوشحالم که 

  با اینکه روزهام میگذره به هرسختی

دیگه به شرکت رسیدم و از ماشین پیاده شدم ، ضبط رو خاموش کردم، 

  سهیل با اونجا در  کردم، حرکت سالن   هایی بلندوپرغرور به سمتباقدم 

 ای گوشه  کردن،می صحبت یواشکی باهم  که شدم مواجه سبحان و

 بشم، ماجرا متوجه تا شدم پنهان

 :سهیل به سبحان گفت 

ببین سبحان! انقدر نامرد نباش، یگانه رو ما سیما کردیم، به بهونه  -

عشق برادری همه کارهامون رو روی دوشش انداختیم، سارینا رو بهش  

کشیم،  نشون دادیم، تهدید کردیم سارینا رو اگه حرف بزنه یگانه رو می 
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 به ماکان حرف نزنه، بس نیست؟ سارا رو باهزارترفند مجبورکردیم

 :سبحان گفت

 مادرش  بودکه غیراین توکشیدی؟ رو نقشه  مگه غیرازاین بودکه -

 !یم؟ ازاول قرارمون همین بود سهیلگذاشت براش کم مگه ودید؟

 :سهیل 

است، بسه این مسخره  خوام به مجید بگم سیما همون یگانهمن می  -

 .هابازی 

شد سیما همون خواهرمن شد، باورم نمیاشک از چشمانم سرازیر 

 :کردم برقرار  تماس باماکان و امدم بیرون شرکت  از  باشه،

 الو ماکان؟ -

 اد خوب پیش رفت؟ قرارد کجایی؟ مجید  سالم -

 .علیک سالم ، داداش سارا رو بیار به این ادرس که میگم -

 چیزی شده مجید؟ -

 :نعره کشیدم 
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 .همین که گفتم  -

 .دیگه اونجامادرس وبفرست، تانیم ساعتباشه  -

 .ادرس و براش فرستادم

 خونی باصورت سارا  صدای زنگ اومد، لبخندی زدم و در رو باز کردم،

حرف زدن نداشت، ماکان هم متعجب بهم نگاه کرد  جون بود، اومده

 :وپرسید

 اتفاقی افتاده؟ -

 :سمت سارا قدم برداشتم و زیرچونش وگرفتم وگفتم

 است درسته؟ سیما همون یگانه  -

زد، ساراهم رنگ به رو ماکان نگاهش به من گره خورده بود وحرفی نمی

 :اومد گفت نداشت، باصدایی که ازته چاه درمی

 ...ببین آقا مجید   -

 :فریادکشیدم

 هیچی گرفتی، مونی والل دونستیمی  سالپنج   شو، قریب بهخفه -
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 .میخوره بهم  ازت حالم  نگفتی،

اره بایدم حالت ازمن بهم بخوره، منی که چندبار اومدم بگم بهت ولی  -

 خونشون انباری  تو  سبحان وسهیل نزاشتن، سبحان چندروز من رو

قیرم کرد، کجابودی وقتی سبحان رو کمرم تح زد، کتم  کرد، زندانی

 پیاده روی کرد هان؟

میشد، سبحان گفت ، مه  مادرم مریض بود، االن هم هست، نباید شوکه 

کشتش، گفت بهش میگه من باپسرا میگردم، اما همه این مدت هوای  

 .یگانه رو داشتم، دربرابرهمه ازش محافظت کردم

 :هام ومشت کردم و گفتم دست

 بودی؟چرا پس تا حاال نگفته  -

  برسونتش گفتم  ماکان  به  و خواست جواب بده که روی زمین افتاد،

 رو یگانه و کنم ول رو بقیه  تا رفتم، خونه سمت هم خودم  بیمارستان،

 .بشه روشن تکلیف باید  بیارم، باخودم

کنه، نزدیکش شدم که  در اتاق رو بازکردم و متوجه شدم، داره گریه می

 : خودش رو عقب کشید و گفت
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 !نزدیک من نشو -

  :ای روی سرش زدم وگفتمبغلش کردم، بوسه

 .خواهری زارم دیگه تنهات نمی -

داد، کمکش کردم سوار مات ومبهوت نگاهم کرد، هیچ حرکتی انجام نمی 

 .ماشین بشه و باهم حرکت کردیم

 :با سهیل تماس برقرار شد

فطرتی، درسته که همیشه ازت بدم میومد ببین سهیل خیلی پست  -

وقت روی ناموست دست نذاشتم، توهم  وباهات دشمنی داشتم ولی هیچ

 .... مثل اون پدرت خیلی

 :صدای سبحان اومد که گفت 

 .مجید اق  گرده؟ هنوز موندهشده االن؟ خواهرت بااین حرف برمی چی -

متوجه شدم ، نمیدونن که دستشون رو شده برام، بخاطرهمین فریاد 

 :زدم

 آشغال! یگانه کجاست ؟ -
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 :سبحان فریاد زد

کتکش  یگانه مرده؟ مرده؟ ماکشتیمش، نذاشتیم نفس بکشه، انقدر  -

 .زدم که مرد، ناکام مرد، ناکام، باخت دادی مجید، بدباختی 

باره  ریخت ، یکگوشی رو قطع کردم، نگاهم به یگانه افتاد که اشک می

  :فریاد زد

 .مجید؟ مجید، داداش من ، عاشقتم  -

 من دوستت دارم، داداش چرا نمی اومدی دنبالم؟

 .ازمن جداشیزارم من دورت بگردم، خواهری دیگه نمی -

  بخش   به سریع راندم، بیمارستان  هام رو روی فرمون کوبیدم وتادست

 .کند می نگاهمون بالبخند که دیدیم رو  سارا و رسیدیم

 :یگانه سمتش دوید وگفت 

 .ساراجون! عشق منی، بهترین خواهری دنیا -

 :سارا لبخند زدو گفت 

 .هاش ومن خوردمحافظت رو بدست آوردی؟ کتک -
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 :گفت   یگانه سرش و پایین انداخت و

  !ببخش -

 :انگار چیزی یادش اومده باشه گفت

 .اینجا بیاد  گفتیم   هم مادرت  راستی سارا، -

 .میشه  تا دوهفته دیگه حالش ازتوهم بهتر

 :سارا باذوق نگاهی کردو گفت 

 .عشقی -

 فقط؟ 

 :نگاهش کردیم که گفت 

 ها کوشن؟ بچه -

 :ماکان خندیدو گفت

 .آدم فرستادم، آزادشون کنن -

 :نگاه یگانه به تلفن افتاد و بانگرانی گفت
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 .نشده قطع  گوشی  مجید! -

 دونن ما اینجاییم؟این یعنی االن سبحان وسهیل می

درهمون لحظه صدای تیربلند شد، سبحان سمت یگانه اومد، دستش رو 

 :زیر گلوی یگانه گذاشت و فریاد زد 

نشناختی، اما من تک تک کارهات وحرفات  مجید! توهنوز من رو  -

 .گیرمهات رو تقاصش رو از یگانه می وحتی کتک

 هاش،لباس تک تک  تو خیلی احمقی، خیلی... داداش بزاربهت بگم،

 .داره ردیاب زندگیش همه  و اشگوشی 

تااومدم به خودم بجنبم دیدم، یگانه رو داخل ماشین انداختن  

 .هوشش کردنوبی

  اولپایان فصل 

 ...ادامه دارد
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