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  Mahdiyeh_H نوشته|رمان عشق پنهان در نفرت
 

telegram.me/caffetakroman 
 
 به همه انداختمو به سمت زی نگاه نفرت انگهی داخلش شدم ی چشمام زدم و حرکت کردم سمت ساختمان وقتي رونکمویع

 .آسانسور رفتم
 من کدوم ي کردی ممی شانس رو تقسیخداااجون وقت  شانسه من دارم؟؟نی اشیینه خدا خوبه؟؟نمی ببی چیول

⬆ برم باالي خــــــــدا حاال من چجوري بودم؟؟ اي گورا؟؟کدومی بودم عایقبرستون ⬆ 
کوفت و خراب است االن وقت خراب شدن بود . مرض و خراب استيآ) آسانسور خراب است ( دره آسانسور نوشته بوديرو

 آخــه؟؟؟
 . پاميواا. من نفله شدچارهی بي بدبختانه پای نکرد ولجادی اي بلندي لگد به در زدم که خوشبختانه صداهی.شاالی ايری بميآ

   تا پله رو قشنـــــــــــــگ رفتم باال300 ی اخم وحشتناکــهی با خالصه
 . اصـــــالومدی آخمم در ناصال

 )   نداشتتيآره جون عمه صغرا(
  يوااا..... ننهيواا..... مردميواا
 به سرم کنم یمنظورت چه گل( کنمی به سرت می دارم چه گلنمی ذره خفه شو خواهشا ببهی) ومدی آخت درنیخوبه گفت(
 يبابا) باش خر شدم فعال( ــگــر؟ی جی اوکمیکنی گفته حاال برو بعدا درموردش بحث مینــه ک) ⬆گه؟ید

 دوتقه به در زدم و ستادموی در ايجلو. رنگ حرکت کردميت در قهوه ا و به سمدمی کشقی نفس عمهی 23 طبقه دمی رسیوقت
 .وارد شدم

 سروکله نی با اي سه ماه چجوردونمی من نمیعنی.  لبخند چندش رو لبش بودهی لم داده بود و ی صندلي روشهی هممثل
 خودم در عجبم.زدم
 .سالم: من
 شد؟؟یخب محموله چ.سالم:دیسع
 .متاسفانه لــو رفت: گفتملکسیر

 واششی. بابا اروم.نی افتاد زمی چنان بلند شد که صندلشی از رو صندلدیسع
 ؟یگی می چیفهمی مچی لو رفت؟هی چیعنی؟یچــــــــــــــــ:  زدداد
 خب اره: من
  لو داد؟ی لـو رفت؟کيچطور: دیسع
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 ......  وختنی از کجا رنمدوی نمسای زد که هنگام حرکت محموله پلي گندهیاون ممد خان : من
  شد؟یخب ممد چ:  و گفتی صندلي نشست رویعصب
 . خورده و مردهری بودن تری درگسای با پلیوقت:من
 . خودمونهي از ادمامیگی ممد که منی ارواح عمم ااره
 .شهی و از اونجا به آلمان فرستاده می به دوبنجای هس که از اگهی محموله دهی. خب حاال ناراحت نشو : من

 رو خودمم یکی نیفقط ا.شهی جور میکی اون میدی رو از دست میکی ینه خوشم اومد وقت.اها: رو لباش اومد و گفتيلبخند
 .نی هم لــو بدنوی کنم که اسکی رتونمی نمگهی دامیم

 . يـای توهم بخوامی منوی منم هماررره
 نمتیبیالبته تو زندان م: گفتمدمی که خودمم به زور شنی اروميبا صدا.نمتیبیم.پس فعال: من
 بود خودمو به طبقه یخالصه با هر بدبخت.پــوف. پله ها آه از نهادم بلند شدياداوری که بارونی اتاق شاد و شنگول اومدم باز
  خل و چل؟؟ی خودم،خوبيسالم بر نگـار: دمی رسوندم و به نگار زنگنییپا

  خر من؟؟یسالم بر عسل خودم خوب:نگار
 . خونه کارت دارمای پاشو بشی خر عمته ،گاوميهوو: من
 کـــار؟؟ی خونت چامی؟بي دارکارمیچ:نگار
 . از حد مزخرف نگهشیزود قطع کردم تا ب. گفتمای پاشو بارای درنينگار مسخره باز: من
 . روندممیو به سمت خونه مجرد. رفتمو سوارش شدممیگری سمت لکسوز جبه
 
 
 ....... ساعت بعدکی

 .دی حلوا هم پخش کندی بخون فاتحمويواا
 . قرمز شده بود االناس که منفجر بشهتی از عصبانافشی بود و قسادهی در واي جلونگار
 .سی ندی بعیچی هوونهی دنی از اسادمی چند قدم عقب تر وای پارك کردمو رفتم سمتش ولنویماش
 . جنگل امازون سبز شدچی پام علف که هری؟زي عالف کردنجایمنو ا: نگار
 یکی بود اونم چه ترافکیبه جان تو تراف:من
 . نافي تا باالری بگی نافریاز ز. فش بلد بود بارم کردی تا طبقه دوم دهنشو وا کرد و هر چنگار

حاال . دادیکی رکي بود که فش هانیمنظورم ا) ؟یعنی ی بگوی چیخواستیحاال م.( پروندمی چهیحاال ) قای دقی گفتیچ( 
 .ای دادریتوهم گ

 . نگفتيزی نگام کرد و چیحرص. اههه نگار چه خبرته: من
 . به فلش هم زدمشوناطی توش حاال بر احتختمی مدرك داشتم ری لپ تاپمو اوردم و هر چمنم

 . بازش کردم.دمی رو دي صفحه اهی کردم که ی مي نت گردداشتم
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 . شده بودوونهیالن د دختر بود که خانوادشو به قتل رسونده بودن و دختره هم اهی درمورد
 . مطلب اشک تو چشام حلقه بستنی ادنیباد

 .  افتادمشی سال پ4 ادی
 ...شی سال پ4 بک به فلش

 
  ها؟ياریخب زهره جون فردا جزوه هامو ب: من

   ااااااااگهی دارمیبابا م:زهره
 .ی گفتنویبله دفعه قبل هم هم: من

 دفعه قبل فرق داشت:زهره
 نتونستم یزود رفتم تو ول.دمی مادرم رو شنغی جيکه صدا. شدم و رفتم سمت خونمون ادهی پنشیاز ماش.ي پس بایاوک: من

 . بودمدهی ترسیلیخ.جلوتر برم
اون مردا اول . شده بودممی از ترسم پشت در بزرگ قانمی هال بودن و ماسک زده بودن نتونستم صورتشونو ببي مرد تودوتا

 گاهمو هیپدرمو کشتن تنها تک.کردمی صدا هق هق می دهنم بي زود دستمو گزاشتم روی بزنم ولغیکه خواستم ج.پدرم کشتن
 ..کشتن

 ي کشتنشون؟برای چي تر بود براکی که از دوستام هم بهم نزدیکس. زمیمادر عز... اون مادرمو هم کشتنبعده
 ؟یچــــــــــــــ

 ..نتونستم....نتونستم .رمی اون کثافطارو بگي جلونتونستم. رفتم از ترسمم نتونستم جلو برمی از حال مداشتم
 . رونی که مامان بابارو کشتن زود از خونه رفتن بنیهم

 .... داشتیتی چه اهمی گرفت ولي که زانوم درد بدنی زانوهام افتادم زمي رفتن اونا روبعده
 زمدی مغی فقط جنی رو زمدمیزار زدم،دستمو محکم کوب.  زدمغیو از ته دلم ج. ششونی جلو رفتم و نشستم پونی گري چشابا

 .زدمیمامان بابارو صدا م
 .رفتی ميادیاز دستم خون ز. کردنهی اون صحنه اونا هم گردنیو باد. تو خونهختنی ها رهی زدم که همساغی جاونقد

 .نی رفت و افتادم رو زمیاهی که زدم چشام سیغی جنی اخربا
 روز از فوتشون گزشته بود بهوش اومدم که سه یوقت
 . جنازشون هم شرکت کنمعی تشي نتونستم تویحت

 کردن تا ي اومدن وهر کارشمی از دوستام پیلیخ. زل زده بودمواریفقط به د. کالم هم حرف نزدمهی ی بهوش اومدنم حتبعداز
 .  نتونستنیمن حرف بزنم ول

 .مقصدم معلوم نبود.زدمی دور مابونای تو خلی دلی هواس و بیب. رونی رفتم بمارستانی روز زد به سرم و از بهی
 ............ پرت شدمنی رو زمي مترمی بهم زد که نینی ماشهی نی حنی همتو
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 داره از سرت ي وااي حالت خوبه؟ادی دخترم ببخشيوااا:  اومد سمتم و بهم گفتی شد و با نگرانادهی زن پهی نیاز ماش.آخ:من

 .مارستانی ببرمت بدیم با پاشو دخترادیخون م
 .مارستانی بمی نکردم و باهاش رفتی اعتراضنی خودم نبودم برا همتوحال
 . دستمم شکسته بود که اونم گچ گرفتنهی زدن و هی سرمو بخاونجا

دوروز بعدش زنه اومد و منو با خودش برد .رونی که زنه هم اخرش از اتاق رفت بواری فقط زل زده بودم به دگفتمی نمیچیه
 آرزوش بود شهی دختر دارم که همهی خونه ما من يایم:  گفتیخونه خودش اولش اعتراض کردم که با لحن اروم و مطمئن

 . اسم منم سرمه هس. به من اعتماد کن  خواهرشیشی خواهر بزرگتر داشته باشه توهم مهی
 . مادرت گلمي منم جامااینداشت:گفتحرفمو قطع کرد و ... منی ولیمرس: من

 . ناراحتت کنمخواستمی نمدی گفتم؟ببخشي بدزی چي واايا:  باهول گفتدی دی حرفش اشک تو  چشام حلقه زد که وقتنی ابا
 هیرفتارش . اون لحن اروم و مهربونش باعث شد بهش اعتماد کنمیول. به خونشون رفتم ي چجوردونمینم.نه اصال:من

 .نداختی مادره خودم مادی منو ییجورا
 . افتاد کـــاشی نمی اتفاقنی کاش همچییکجا. ینی که حال و روزمو ببیی مامان کجاآخ
 .رمی که انتقاممو بگخورمیقسم م.رمیگی انتقاممو میول

 . خونه حرف نداشتنیزاید. خوشگل و قشنگ بودیلی سرمه جون خخونه
 . بودطونی هم شیلیالبته خ. بودیمهربون دختر زود جوش و یلی با دخترش رها اشنا شدم خاونجا

 که رها دمی باهاش اشنا شدم فهمشتری بعدا که بی ولومدی به نظر می اشنا شدم که اوال مرد اخمو بداخالقری با اقا امبعدش
 واسش گفتم روی به فکر انتقامم افتادم و همه چیمنم وقت. بودسی خودش پلریاقا ام. به ارث بردهری بودنش رو از اقا امطونیش

 . بشمی انتظاميروی وارد نکنهی مکماونم بادقت گوش کرد و گفت که کم
 و افراد باندارو کردمی حلشون می و شور خاصاقی من همشونو با اشتخوردی که به پستم میی هاتی سروان، با مامورشدم
 .کردمی مریدستگ

 هس که قاتل پدرو مادرم یهمون.گردمیلش م همونه که من دنبادمی به پستم خورد که فهمیتی مامورهی بعدش دوسال
 و تمام حواسمو کردمی کار متی مامورنی ايو باجون و دل رو. موضوع شعله ورتر شده بودنی ادنیحس انتقامم با فهم.بود

 .جمع کرده بودم
 بار هی کردم اونم نه کی شلشیشونیدرست وسط پ. که دستور قتل پدرومادرمو داده بودیاز رضا، همون. انتقاممو گرفتماخرش
 .))) بار پشت سرهم5بلکه 

 
 

 .رسونمی مانی به پای رو به خوبتامی مامورشهیعاشق شغلمم و هم. سالمه و سرگرد هستم25 االن
 .به نگار نگا کردم. از فکر دراومدمزدی و بشگن مکردی صورتم حرکت مي که جلوی دستبا
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 .کنمـــای ساعته دارم صدات م؟دهییعسل کجا: نگار
 ؟ي دارکاریخب بگو چ:من
 ؟ي به سرهنگ گزارش دادگمیم: نگار
 .ي وااااايا: من
 . خــــاك رس تو فرق سرت با اون مغز پوکتیعنــی: نگار
 .خف باو: من
 می هم با نگار فک زدي سرهنگ تمام گزارشات رو دادم و درباره نقشه بعدبه

 .هیگل دختر یلیخ. نگار سروانه و تو اداره باهاش اشنا شدمیراست
 . رنگ بوددی سفسی نگارهم جنسنیماش. خودش رفتنیهرکدوم به سمت ماش.رونی بمی همراه نگار از خونه اومدبه
 یهر ک.هی عالنشیزای هم دیلی خونه دوبلکس هست که خهی جون ریخونه سرمه جون و ام. خونه روندمیکی سمت اون به

 زیطراحش بوده دمش جــ
 دونمی هم که قفله نمیکیرجون،ی واسه سرمه جون و امیکی واسه رها،یکی واس منه، شیکیتا اتاق هست که 5 باال طبقه

 .اهللا العلم. هیاتاق ک
 . هم اتاق مهمانهیکی اون

 خبرشو کنمی می فضولرمی به خاطر شماها می نکردم ولی فضولادی زنی چدونمی اونارو نمگهی هم دوتا اتاق هست دنیی پاطبقه
  واستونارمیم

  ، رو پارك کردم و رفتم تونیماش
 ..خوش.من اومــــــدم. سلـــــام: من
 يـــومدیخوش ن: وسط حرفمدی پررها
 يغلط کـــرد: من
 يتو کـــرد: رها
 اااااای حی بعیهــــ: من
 هــا؟؟: گفتیجی با گرها
 حاال من بدو اون بدو. زد و افتاد دنبالمغی جهی افتاد که شی تازه دوزاربعد

و به سرمه جون هم سالم دادم و . نفسم باال اومد رفتم آشپزخونهنکهیبعد ازا.می و اتش بس کردمیاورد نفس کم اخرش
 .بعدش خسته و کوفته رفتم طبقه باال

 ...دمی دو سه بشمار خوابکی رو تخت و دمیو پر. گوشههیلباساما دراوردم و انداختم . اتاقو وا کردم و داخل شدمدر
 
 

 .ختنی رسای پلــــــولی اومد و اسی پلری آژيکه صدا.حاال وقتش بود.کردی داشت حرکت ممحموله
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 کردنی ميراندازی داشتن تهمه
 . تا مارو نگرفتنمی بردیزود باش با: اومد جلو و گفتدنمیکه باد.دی سمت سعرفتم

 .شهینوچ نم:  ابرومو انداختم باال و گفتمهی
 ....نکنه....م.....یشه؟چی نمی چیعنی:دیسع
 . جنـــابيرودست خورد: من
 که منم افتادم رو چوندی به کمرش بزنم که پامو گرفت و پخواستمی لگد بهش زدم که خم شد مهی آوردم باالو پامو

 .رسمی م؟حسابتوی زرنگيهه فک کرد:اسلحشو درآورد و گفت.نیزم
  بخورم؟؟ی حاال چه گهـــيواا

  به دستاش دستبند بزنم؟؟ جلوش و بعدارمی اسلحمو بردارم بگشدی مثال نمحاال
  بود؟ی ام چشهی ًنوچ نمگهید
 .تو خفه فعال) گهی ديخر(
 ... بود و پاهاش و از کنار دوپهلوهام گرفته بودسادهی کامال روم وادیسع !می ذره فک کنهی

  بود؟؟سادهی واي چجوردی سعنیآهاااااا گرفت....اوممم
  بچم ناکار شدی الهيواا. اوردم باال و محکم زدم به اونجاشپاهامو

 برداره زی خخواستی گرفتم سمتش مدموی به دستش زدم که اسلحه افتاد، زود اسلحه رو قاپگهی ضربه دهی خم شد با پام یوقت
  راستشي و بومب خورد به پادمی ماشه رو کشلکسیسمتم که منم ر

 .  و زدم به دستاشدستبند رو برداشتم. شدنی چپش که کامال پخش زمي زدم به پاگهی دیکی دوباره
  و برداره خودمم رفتم دنبال نگاردی از سربازا با سر اشاره کردم سعیکی به

اون . نمی کردم تا بهتر ببزی چشامو رکمی بودن ری لخظه چشمم خورد به دو نفر که باهم درگهی که کردمی اطراف و نگا مداشتم
 نگار يدی دهوی بگم نی فک کردم گفتم االن همچکمی بعدا یول. شو می سمتش خواستم بگم تسلدمیتند دوو. نگاره؟؟ خوشه

 ...نای اشیشونیو گرفت اسلحه رو هم گزاشت رو پ
 )  با اونجايدیکال چسب( ضربه محکم به اونجاش زدمهی رفتم پشت سرش و یواشکی دوبهتره نهی گزی خی بپ
 .می دستبند زدنمی شد به اهوشینش که ب نگار هم با تفنگ زد رو گردنی به کمرش که افتاد زمدمی خم شد کوبیوقت
 .میهمه رو گرفت.ـــــــــــــــــــشیآخ
 
 

 زد که باعث شد سه ماه طول ي گندهی نگار تی مامورنیتو ا.میبه سمت اداره حرکت کرد.می کردری که همه رو دستگنی ابعده
 . نگار خل و چلموننی کرد ای چه غلطگمیحاال بعدا م.بکشه
 خفه) چه مودب.( می نشستدیااا ببخش.میدی سرجاهامون تمرگمی و رفتمی دادی و احترام نظاممی اتاق شدداخل

 .دی روز رو مرخص5:  چش غره به نگار رفت و بعد ادامه دادهی حرفش نیبا ا. تموم شد تمی مامورنیخب ا: سرهنگ
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 .تونمی من که نم؟واالیتونی ما؟؟شمای عاارهی دووم بتونهی می روز کس5 يواا
 !  هم به ما ننداختنـــای نگاههیحاال .رونی جمع کردن و رفتن بالشونویپاشدن وسا همه

 ازدواج موی عاشق هم بشم،بعدشی محرم شیکی با می براد،ماهمی بشی پتی مامورهی رمانا ی بعضنی که مث امی ندارشانس
 .میکن
  خـــــاك تو سر نگاااریعنی

 . رو رسوندم خونشون، روندم سمت خونهنگار
منم که تو شوك . سمتمدیی و دورونی بدو بدو اومد بیکی در باز شد و نی حنی پارك کردم و که همنگی و تو پارکنیماش
 بودم

 . سرميوااا. شدم،آخ کمــرم نی پرت زمهوی
 .کنهی باز منو نگا مشی رها هم افتاده روم و داره با ننیا.نی بعـــله ،من افتادم رو زمدمی دقت کردم دیوقت
 .پاشــــــو.نمیپاشو بب.  چه خبرته؟کمرم شکستيهووو: من
 . تو کالت، سوم،جام راحتهياول، اول سالم بعدا کالم، دوم هوو:رها
 . خستمی پاشو به حد کافي دوس داریرها جان هر ک: من

 چرا نی شده ایک من خان،لباسی خوبه من افتادم زمیعنی.که از روم بلند شد و لباسشو تکوند. دلش به حالم سوخت ينگاریا
 تکونه؟؟یلباسشو م

 . در برهتی شربت بهت بدم خستگهی داخل می برای بزمیعز: رها
 . چه خانومانه، چه متشخص؟؟اوهوي زد کانال بعدییهوی چرا نی؟؟ا.اوردمی شاخ ماخ درنجــــــــــــــــان؟؟من

 ...... چرخوندم کهسرمو
 
 

 ...  حاال بگواهـــــــان
 . نشناختمشی بود ولسادهی پارسا واشی پسر هم پهی رها بود،يپارسا پسر عمو. شدهينجوری،ادهی پارسارو دخانوم

 .سالم آقا پارسا: من
 سالم عسل خانوم، حالتون خوبه؟؟: زد و گفتي لبخندهی

 ؟ی خوبم شما چیلیبعــله خ: من
 . اره منم خوبهي لبخند زد به معناهی

  نداره انگارگه،زبونی خو درست جواب بده دزهـــرمــار
 تا بفهمه رهیمی میمعلومه داره از فضول.رهیگیچه خودشم م: دمی پسره رو شني لبخند مسخره زدمو و خواستم برم تو که صداهی

 .میمن ک
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 دور نگاش کردمو هی نیی به باال و از باال ب پانیی  ابرومو بردم باال و با پوزخند رو لبم از پاهی سرمو چرخوندم طرفش و تند
 . به ظاهر محترمي آقایباشی میکه بخوام بدونم چه کس.یستی هم ني تحفه انیهمچ: گفتم

 . شدي پسره هم قهوه انی زد ايدیپارسا رنگش روبه سف. حرفم رها قرمز شدنی ابا
 . گفتمی چه جمله باحالخخخ
 شکست فک کنم. دماغش نفله شدچارهیهه ب. اومدی آخي توجه به اونا رفتم داخل و درو بستم که صدابدون

 . دماغم شکستشعـــــــــــوریب: رها
  حالشو گرفتم؟ي چجوري حال کردیخیحاال ب.به من چه.گهی ديدادی میی نداهیخب : من
 . دمت گرمولیا:من

 .میدی خندگهیباهمد
  من اومدم هــــــاست؟ی نیکســ. خونهیاهالـــــــ: من

  باال سرت؟ی شده صداتو انداختیسالم چ: و گفترونی جون از آشپزخونه اومد بسرمه
 احوالــات؟. و خوشمل خانومریسالم بر ملکه ذهن و قلب آق ام: من

 . به جز خودم حق نداره بگه خوشمل خانومی دختر،به خانوم خودمم کسزیکم نمک بر: از پشت گفتیی صداهی هوی
 .نی ها به سنش نگا نکنطونهی جون ماهم شری امنیا.دمی گرخيوا

 رجووون؟ی امیخب خوب.باچه: من
 خب چه خبرا؟.ممنون دخترم :  رجونیام

 .رمیمی میخب من برم استراحت کنم،دارم از خستگ.سی نیخبر خاص:من
 . تو اتاقدمی پله ها رفتم باالو چپاز

 . بودد،قرمزیاه،سفی از سیبی بود که رنگش ترکی بزرگبای اتاق تقرهی من اتاق
 د؟ی اصن به شما چه مگ فضولگهی دگمی کنم بعدا مفیتوص حوصله ندارم اتاقمو خب

 .ی به همراه شلوار راحتدمی زانو بود پوشي که تاروکی تونهی دراوردم و لباسامو
 . پاهام گزاشتمي الشمیکی سمت راستم شویکی شو سمت چپم یکی سرم گزاشتم ری بالش زهیو . رو تختدمیپر
 . ساعت هم شب3 خوابمی ساعت رو روز م5من .هینجوری من ادنی خوابستمیس
 . عجوبم الزم به گفتن نبوددونمی من خودم ماقا
 
 ....ه؟اهههههی چنیا

 
 
  روز نزاشتن من کامل بخوابمهی مامانيواا.. نفرهی شدم که دماغم خورد به سر زی خمی سرعت رو تخت نبه
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 دستشم هی رو تخت نشسته بود و تویطانی لبخند شهیبا . خره هس رهانی ادمید.چشامو وا کردم. نفر اومدهی دنی خنديصدا
 دستشو گرفتم نیی تخت بپره پاي از روخواستی می برداشتم وقتزی سمتش خخته؟بهیری رو من آب منیپس ا. آب بودوانی لهی

غلط .غ..عسل..ع: گفتدهی بردهی کهنفس کم آورد و بردی خندقدراون. قلقکش دادمری دل سهیو انداختمش رو تخت،
 .هه..يوااااا.خخخ...ولم کن..ر خوردم.شک....وه خوردم..گ..کردم

 خخخخخ.يولش کردم که با دو رفت سمت دشور.گهی بس بود دهشیتنب
 .که همه بلند شدن. شدمری رنگ رو سرم انداختم و از پله ها سرازدی شال سفهی

 ..م.دینی بنشدیی بفرماکنمینه خواهش م: من
 .زی بود که باخنده رفت نشست سره مرجونی امدمی برگشتم دیوقت.پشتم سرفه کرد نفر از هی

 )   به خاطر احترام تو بلند شدن؟؟ينه فکر کرد( ـ؟یگی میچ)  هااایتو چه خودتو باال گرفت (
من مهمون ناخوانده خواستم ) يریگیگفتم که خودتو باال م.......(منو باش ....گهی جون بلند شدن دری به خاطر امنای اگهی مراس

 ...شاالی اي برنگردگهی ديبر) من رفتميتا تو سگ نشد( ا؟؟یعا
 .می غذامون رو کوفت کردنکهی ابعده
 .می کم بگپهی باال تامی و رها رفتمن

 . بزندم؟؟حدسی دوی امروز کیدونیم. رفت بهت بگمادمی يواا:  رو تخت که رها گفتمینشست
 .نمی حدس زدن رو ندارم بنال ببي رها حالو هوايواا:من
 . پسره جلومو گرفتنی رفتم دانشگا باز ایامروز وقت.ـــشیا: رها

 کدوم پســره؟: تو هم دمی کشاخمامو
 بهت بگم کردی التماس میاومده بود و ه.  بودشتیهمون که عاشق پ.نیخوندی دانشگا باهم درس مهی بهزاد که تونیهم: رها

 .خوادی خاطرتو میلیبنده خدا گنا داره هااا خ.یباهاش حرف بزن
 ؟؟ی گرفتيدی محل سگ بهش نمادی به بعد هم اگه بنیاز ا.ادیپسره الدنگگ من ازش خوشم نم.غلط کرده :من
  فهم شد؟؟خر
 . جناب سرگرددمیزهرمـــــار فهم: رها
 ؟يدیفهم. جناب سرگردی بگدی به بعد دقت کن تو جمع نبانیرها جان از ا:  من
 . اهههگهی ددمیفهمپــــوف:  رها

 .... که اونم پاشد و رفتمی با رها گپ زدگهی دکمی
 
 .......روز بعد2

 .دمی اخه؟من که پوسسی ني کانال،اون کانال چرا برنامه بدرد بخورنی ايوااا
 .شدی مدای مگه المصب پی ولگشتمی ممیتو اتاقم دنبال گوش. رو از پله ها باال رفتمزی مي رو پرت کردم روکنترل
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 کردن زیرفتم ضبط رو روشن کردم و آهنگ گزاشتم و شروع کردم به تم.شهی نمينجوریپــوف نه ا. که بازار شامهسی ناتاق
 .اتاقم
 . کردمدای پلی که چقد وسابماند

⬆‼‼ خرابهتیوضع.اوووووو .نمی تخت رو ببرهی زانوهام نشستم و سرمو خم کردم تا زرو ⬆ 
 . ساعت بودمنی کردم عاشق ادای گمش کرده بودم رو هم پشی پ1 که یساعت مچ. کردمزی تخت رو هم تمرهی کامل زیوقت
 ؟؟.خب.زدی اتاق برق ميزی از تمکال
  وامونده کجـــاس؟؟ی گوشنیپ ا.. نبودی از گوشي اثری کردم ولزی اتاق رو تمنی من احاال
  جارو گشتم نبود که نبود؟اهللا اکبـــرهــاهمه

  نشستميزی چهی رو دمی خاطر رو مبل ولو شدم که دنی خسته شدم به همگهید
 . مبلو نگا کردمي شدم و روبلند

  خوبه؟نمی ببیچـــــــ
  چشم بوده هاااايدرست جلو.دونستمی بوده من نمنجای ساعته ا10 میگوش

 ... نگار زنگ زدمبه
 ......دو بوق....          بوقهی

 ...چهار بوق....         بوقسه
 ؟ي چطورگریالــو سالم ج: نگار
 ؟ییکجا.یخوبم مرس: من
 چطور؟.خونه:نگار
 .می بزنی گشتهی رونی بمی برای پاشو ب،ی ،کال همه چده،سررفتهیده،پوسیحوصلم پوک: من
 . اونجامگهی ربع دهیاماده شو . بدجـــورتمیپا:نگار
 .. بهت بگمی مهمزی چهی بلکه من خواستم شــعوریب... کردقطع
 . رفتم باالي و زودزی رو گزاشتم رو میگوش

 شیواس ارا.رونی بختمیو چندتا تل هم ر. سرم بستمي باالپسیموهامو با کل. ی شلوار مشکهیبا .دمی رنگ پوشدی مانتو سفهی
 ... و برق لب اکتفا کردمملی رهیهم به زدن 

 و دمیکفشامو پوش.که زنگ در زده شد.نیی برداشتمو و رفتم پادی و کلمی به همراه گوشفموی هم سرم کردم و کی مشکشال
 . نگار شدمسیسوار جنس.رونیدرو واکردم و رفتم ب

 م؟یخب کجا بر.سالم: من
 ؟ي شهربازمیبر......اومممم:نگار
 .می بریاوک: من
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 ..... به حرکت دراوردنویماش
 
 
 .می شدادهی پموی پارك کردنویماش.می کرددای جا واسه پارك پهی بود ی هر بدبختبا

 ....... تا نوبتمون بشهمی و منتظر موندمی رو گرفتیی ترن هواطی بلمی از همه رفتاول
 بعدا ی ولکردیاوالش اروم اروم حرکت م. شروع به حرکت کردنیکه بعده چن م. می ها نشستی صندليرو.دی نوبتمون رسیوقت

 . شدادیسرعتش ز
 ... بودزی انگجانی هیلیخ....میزدی مغی جفقط
  نشسته بود نه لکسی ریکی اون یول. گرفته بود و چشاشو بسته بودلهی محکم از مشونیکی. ما دوتا پسر نشسته بودن يجلو

  هااااشنی مدای پیی انگار نه انگار عجب ادما،ي،داديادی،فریغیج
 تموم می که داشتیبخوره به خاطر سرعت بلندش کرد تا ازش ی اب رو وا کرد و وقتيدره بطر.  بودلکسی پسره که رهمون
 یاخه وقت.  عقلشم از دست دادهشعــــوریب.ستادی موقع ترن انیکه هم.دمی وحشتناك کشغی جهی. منه بدبختي روختیآب ر

 .. شعـــوری عقل بیخورن؟بی آب مشنیسوار ترن م
 دمی چشم غره توپ بهش رفتم و دهی؟ي شدیخاك بر سرت چ:  چشمش بهم افتاد گفتی شدم نگار وقتادهی ترن که پاز

 پرت کردم به سمت نگار اونم تو هوا فمویک.دادی ملمی هم داشت پوزخند تحویکی اون خندهی رنگه داره بهم متیهمون م
 نی بهتون بدم تا برنیاگه خواست. رو دارم هااای خوبمارستانی بهی جناب من ادرس: روبه اون دوتا اسکول رفتم و گفتم.گرفتش

 . اونجا حرف ندارني دکترادیدرمان ش
 .ستیالزم ن:   گفتپسره

 تا دکتر عقلتو يپس بهتره بر.....ي آب بخوردی نباشنی سوار ترن می که وقتیدونستی مینه چرا الزمه اگه عقل داشت: من
 .. کنهنهیمعا

 .من عقلم سره جاش بود خانوم: پسره
 ...اسکول،شاسکول منگول.  کردمنکاروی از عمد اگه،ی میعنی شعــــــــــــــــوریب

 ؟هـــان؟ي کردنکارویکه از عمد ا) ولوم صدام رفت باال( یمگه مرض داشت: من
 . از خشم وحشتناك شدهافمی بودم که قمطمئن

 ؟؟ی بکنيخوای مکاریاره از عمد کردم چ:پسره
 )چارهینگار ب...( غلط کرد با نگارطونهیاستغفراهللا ش......گهی مطونهیش
 .مینیبیم:  بهش گفتمي لبخند مرموزهی به سرم زد با ي فکرهی

 . باشهزی تدمی باگهیدوست منه د.دهی فهمنمیپ ا. نقش بستهیطانی لبخندشهی اونم رولبش دمی سمت نگار که دبرگشتم
 حال اون الدنگ رو ي که چحورکردمی داشتم فکر مينجوریهم. خوش گزشت یلیکه خ.می هم سوار شدلهی چن تا وسهی

 .نــــهیا. جرقه زدهیتو ذهنم .شمی اومد پی که نگار با دوتابستنرمیبگ
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 .گههههی دخرمی مشویکی بازم الی خیب. من عاشق کاکائو بودمي بود واایی کاکائویبستن
 هیزل زده بود به . نگارهدمی برگشتم دی شد وقتدهی بازوم کشهوی. بابا يا. نکردم داشونی دور کال چشم چرخوندم که پهی

   به بهدمی نگاشو گرفتم و درد.سمت
منم قشنگ رفتم جلو و . ومدنیبه سمت ما م. بوداشونی و سراشون تو گوشزدنی اونجان داشتن باهم حرف ماسکوالمون

 ......... گرفتم که لباس من لکه نشهي رو جوریبستن
 
 

 خخخخخ. رو لباسشختمی ریتمام بستن. نبودحواسش
 .دهیفک کنم تو ذهنش نقشه قتلمو کش.دیباری مشیاز چشاش ات. سرشو بلند کردیوقت
 .. از عمـــــــــــد نبوددی ببخشي واااايا: من

 . از نگار نداشتی رنگه هم دست کمتیاون م.نگار از زور خنده قرمز شده بود . بخور بخور حرص بخورارهههه
 ؟يکه از عمد نکرد:پسره

 .د کردماووممم خب چرا از عم: من
 .نمتی نبنکهی ادیبه ام.می شدي مساوکیک،ی به سرت  نزنه چون ی تالففکر

 ..يبا
 . خندمون رفت رو هواکی شلمی ازشون دور شدی وقتنشی سمت ماشمی سمت نگار ودستشو گرفتمو رفتبرگشتم

 .دونمیتورو نم. خوش گزشتیلــــیبه من که خ: من
 . بهش خوش گزشتهرونی با من اومده بیواال هر ک: نگار
  واه واه: من

 . خـــــونهمی و رفتمی شدنشی ماشسوار
  و داد اومد سمتمغی خونه که شدم رها با جوارد
 ؟يکجا بود: رها
 يشهربـــــــــاز: من
 ؟؟هــــان؟ي خبر بـــــدهی یتونستی؟نمي ببردی ددر منم بايری میمگه نگفتم وقت: و گفتدی کشغیج

 . جونی اجبرمیدفعه بعد توروهم م.يداخه تو دانشگا بو: من
 .خخخ. محکم ماچ کردم که قرمز شدگونشو

 .ابراز احساساتت از درازنا تو حلقم: و گفتدی گونش کشي رویدست
 ....... دره اتاقمو وا کردم که. و رفتم باالدمیخند

 . غیجـــــــــــــــــ
 مـــامـــان. کرده بودمزی جا چه وضعشـــــه؟من  تازه تمنیا: من
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  ددر دودوريریدفعه اخرت باشه بدونه من م: اومد تو با خنده گفترها
 ؟یچــــ.....باشـ:من
.  منم دنبالش بودم.اطی که رها رفت سمت حمیکل خونه رو دور زد. برداشتم که اونم پا به فرار گزاشتزی سمتش خبه

 . تـومی برایرها پارسا اومده بدو ب: م زدبه سرم داد زدیطانی فکر شهی. استخر بوديکاینزد
 . و هلش دادم تو استخردمییهاهاها از پشتش دو.ستادی زد رو ترمز و امحکم

 یشیهههه دفعه اخرت باشه وارد اتاقم م:من
 
 
 . هااااااادیپوکی حوصله ام مواشی واشی گهید

 . تو اعصابمدی ریلمی اونم چه فکردمی نگا ملمی فداشتم
 . بابادنیدن؟مینم.گهی دادن ديزی چیتی مامورهی گرفتم پاشم برم اداره بلکه میتصم
  خندهری زدم زی پقسادموی وانهی اي باالو جلورفتم

 .......وضع صورتم که.موهام از جنگل امازون بدتر بود. باحال شده بودافمی قی حوصلگی باز
 .زنهی بار سکته رو م7،8 نهی منو ببیکال هرک. نگم بهترهلباسامم

 هی. آبو وا کردمری و شسادموی وایی روشويرفتم جلو.ي ضروراتیبعد انجام عمل.ي از همه رفتم گالب به روتون،دشوراول
 .دیشما تحمل کن. کردشهی چه مگهیخلم د.دمیبعدم گرفتم خند. هم زدم البته محکم ترگهی بار دهی.مشت آب زدم به صورتم

  بپوشم؟؟یخب حاال چ.خب. سر کمدمرفتم
 ه؟یباشه چ)دی عشقت کشیهرچ(
 ای لباس بپوشم يزاریحاال م) بدهرتینه خدا خ( فش بارونت کنم؟يخوایم) هـا؟ي رو به اون رو شدنیاز ا(

 الل نیزافری من؟جز محاالته عزارم؟اونمی من کم بشهینه اصال مگه م)؟ياریکم ن( بغله هــانی همییدستشو)ــــشیا(نه؟
 ..... کفنت کنمیاله)هیتم دباش بابا رف( نه؟ای يریشوم

 
 ..ــادی من خوشم نمم؟یرفتی بدون چادر مشدی میآخ چ. و چادرمو هم برداشتم دموی پوشلباسامو

 ..و به اهنگ گوش کردم. و شدم رفتم به سمت ادارهنمی ماشسوار
 
 
 ي از حالم خبر دارتو
 

 رمی تو درگادی با که
 
 یدونی میی از تنهایچ
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 رمی دلگیی از تنهاکه
 
 ی عاشقش هستیگی متو
 
 گهی باورم دشهینم
 

  خوندمنوی از چشمات امن
 

 گهی لب هات دروغ مداره
 

 ی دستت فراموشنده
 

 رمی تو مادی از نگو
 
  کنار منیستی که نتو
 

 رمیمی از غصه مدارم
 
 گهی به من می احساسهی

 
 ي تو دوسم دارهنوزم

 
 ......ي تو منو کم داربازم

 
 

 . و چادرمم سرم کردمو رفتم سمت اتاق سرهنگدمی پارکنویماش
 )  توایب( دنی به درزدمو بعداز شندوتقه

 . نشستمی دادم و رو صندلیاحترام نظام. داخلسرهنگ،رفتم
 . سه روز مونده؟هنوزي اومدیسالم سرگرد چه خبر؟واسه چ:سرهنگ

 هیاومدم بلکه .نمی جا بشهی تونمی و نمرهی من کار نکنم حوصله ام سر مدیدونی خب شما که می ولعموجونمݐدونمیم:من
 .ی اطالعاتی حترمی باشه میخــواهــش؟؟هرچ. برمنی بديزی چیتیمامور
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 : کرد و گفتيسرهنگ تک خنده ا. مظلوم کردمو زل زدم بهشافمویق
 ؟یشناسی رو که مي احمدسرگرد

 ن؟یگیاره اون بداخالق بدعنق رو م:من
 . دهنم ،خاك بر سرمي دستمو گزاشتم رويزود ي وااااايا

 . کردمسی چش غره هم رفت که من خودمو خهی.گمی رو مشونیبله ا:سرهنگ
  خب؟:من

 . دخترششی خانوم رفته پبهی گفت طمیکردی صحبت ممی داشتروزید:سرهنگ
 ه؟ی خانوم کبهیط:من

 .خدمتکارش:سرهنگ
  به کارداره؟ی چه ربطنیخب عموجونم ا:من. نگاش کردمجیگ

 . زل زد بهمثیبعدشم خب.گردهی نفرمهیدنبال : سرهنگ
 من؟نه اخه من؟. تهشـــــــــــــــو رفتمتا

 شنهادتونی بابت پی ؟؟نه عموجونم همون برم خونه بهتره مرسکارکنـــــمیچ: من
 گـــهی خب بزرگتره دیول.ي جا داشت بگم کوفت رو اب بخندیعنی.دیخندی مزی رزیر

رفتم جلو مث خودش . زل زده بهمتی با جددمیبرگشتم د. پاشدم که سرهنگ صدام کردی از رو صندلزونی و لوچه اوبالب
 د؟؟ییبله بفرما: گفتميجد

 .گهی دیگفتیمنو سرکار گزاشته؟خو از اول م.چشام اومد فرق سرم. هستی مامورهی:سرهنگ
 ؟.ی،اطالعاتیاتی هست؟عملی چتشیحاال مامور:من

  بود؟ی قبلنا رشتت چی گفتنمیصب کن بب......ي بردیخب تو با:سرهنگ
 اعصاب و روان:من

 .چهره متفکر به خودش گرفت.سی واست مناسب نتی مامورنینه ا:سرهنگ
  ولم کن برم خونه حداقل کپمو بزارمای رو بده ی کوفتتی مامورای وارااااای سرمو بکوبم به دخواستمی میعنی

 
 

 .ارهی که نتونست بره،پروندشو بیتی بگو اون ماموويبرو به سروان علو: از سربازا رو صدا زد و گفتیکی با داد سرهنگ
 پرونده به دست اومد تو احترام داد و پرونده رو گزاشت رو هی نیبعد از چن م.رونی رفت بنی رو زمدی پاشو کوبسربازه

 .ممنون.ي بریتونیم:سرهنگ.زیم
 بای تقريری که میتی مامورنیخب ا. واست خوبهنیاره ا: نگا بهش انداخت و رو به من گفتهی پرونده رو وا کرد و سرهنگ
 که سازنی مي که که اونجا موادگفتی نفر اومده بودو مهی. ياری اطالعات بمارستانی  واسمون از اون تدیبا. هسیاطالعات
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 مارستانی تو تای کینیبب.ی کنقی کامال تحقي برخوامیم.رنیمی مواد منی ارف ها هم با مصی بعضی حتکنهی موونهیادمارو د
 .خوامی رو میخالصه همه چ. سازنشی مییبای چه ترکه،بای مواد چدن،اسمی انجام ميمشغول به کارن،چه کار

 .يدی اونجا درخواست کار ميری مفردا
  بهتون برسونم؟يفقط اطالعات رو چجور.باشه:من

 . بودنيدیدوتا آ.اورد و گرفت سمتم کاغذ درهی زشی ميخم شد و از کشو.ایب:سرهنگ
 رو نای مدارکته انمی اایب.ی بفرسیتونی راحت مالیباخ.ستنی قابل هک ننای هم واسه خودته ایکی ماله ماس شیکی:سرهنگ

 . بهشونيدیم
 .فعال. ممنونیلیخ.چشم: اون پوشه هارو گرفتم و گفتمهمه

 ....یموفق باش.به سالمت:سرهنگ
 . به اهنگ بابک جهان بخش گوش دادمنی و رفتم سمت خونه و توماشرونی اداره اومدم باز
 
 
  مني تو تا خنده هاي چشمااز
 
  مني تو چشات براي براایدن
 

 بندهی دستامو متییای رويچشما
 

 ندهی با تو به آشمی همسفر ممن
 
  عشق حساسهنی ماجرا خاصــه،انیا

 
 شهی شروع ميشه،بازی که رو مدستت

 
  بودای دني که تنها بود،تنهایقلب
 

 شهی تو مشه،عاشقی تو معاشق
 
 

 . دادمو از پله ها باال رفتمیی سالم بلند باالهی شدمو واردخونه
 . گزاشتمزمی مي فرممو عوض کردم و پرونده هارو داخل کشويلباسا
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 .کننی مزی دارن خونه رو تمدمی دنیی پارفتم
 م؟ی شده؟مهمون داریسرمه جون چ:من

 .ادی بری امياره گلم قراره برادرا: جونسرمه
 . بزنمی گشتهی رونی برمیآها پس من م:من

 .گهی دشمونی پنی بشایتوهم ب.یکنی منکاروی هميسال دار4دخترم : جونسرمه
اره ( دوست ندارم تو جمع باشمادیز. ستنی مثال؟اونوقت راحت نکارکننی چننیاصن منو بب. ی خینه سرمه جونم منو ب:من

 )ارواح عمت
  بزار من برم باشه؟؟پس

 غیج.ومدهی من برم تا دخترت نگهی دالی خیب: و گفتمدمیرفتم جلو و گونشو بوس...کاش.. ی گلم ولیهرجور راحت: جونسرمه
 .. کنهغیج

 .امان از دست شما دوتا باشه برو به سالمت: و گفتدیخند
  تنم کنم؟؟یحاال چ.سام گشتم تو اتاقم و دنبال لبارفتم

 خوشگلم شمینجوریهم. زدمملی برق لب و رهیطبق معمول . انداختم رو سرمدمی شال  سفهی تنم کردم و ی نفتی ابي مانتوهی
 )اعتماد به سقف.(مــــــــاچ

 .بروبابا
 نی به نگار زدم که اولی زنگهی.رونی با سرمه جون از خونه اومدم بی برداشتمو بعد از خداخافظفممیک.دمی هم پوشی شلوار لهی

 .بوق برداشت
 لــــوغی شي؟آيکردی مي اس ام اس بازی با کیداشت:من
 .دمی چتیداشتم با دوس پسرم م:نگار
 شناسمش؟یمدوس پسرت؟:من
 .شناسنیهمه م:نگار
 ه؟ی چه؟اسمشیخب حاال ک:من
 . به فکرمهیلیاصن خ.ي بخوای چاونم هر.فرسهی واسم اس مقهی به دققهی که دقیدونیاصن نم:نگار
 ه؟ی کتی قوزمنی انمیبنال بب:من
 گمی رو مرانسلیخره ا:نگار
 ها؟:من

 ي واااااي اخخخخخ
 .... دوس پسرم ندارمشنینه باو من هم...يوااا...نگار..خ ..يرینم:من
 ؟يدی از ما پرسی حالهیخب حاال آفتاب از کدوم طرف دراومده که شما :نگار
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 . به فکرتمشهیگمشـــو من هم:من
 ؟یینگار تو کجا:دمیپرس. خنده چن نفر از پشت تلفن اومديصدا
 .ی دوستيالی ومی باو با بروبچ اومدیچیه :نگار

 .امی االن مشعـــوری؟بي منم خبر بدشدی تو سرت نم؟خــــاكیچــــــــــــــ.:دمی بنفش کشغی جهی
 . رو قطع کردمی گوشو
 
 

 يالی واس نگار بود که اسمشو گزاشته بود والیاون و.ی دوستيالی به حرکت دراوردم و رفتم به سمت  ونمویماش
 . اونجامیرفتی ممیشدیبود،جمع م. نی و راتن،ماندانایمن،نگار،پرهام،آرت:  با بروبچ که شاملی وقتشهیهم.یدوست

 .میگزروندی کل روز رو خوش مو
 . وا شدیکی تيدرباصدا.زنگ رو که زدم.دمی پارکنوی و ماشدمی رسنی چن مبعده
 ن؟ین؟سالمتین؟خوشیاحواالت؟خوب.سلـــام بروبچ:من

 .بلـــه: باهم گفتنهمشون
 .گروه ســرود:من

 .بـــلـــه: باهمهمه
 . باودمیفهم:من

 .بلــــــه: باهمهمه
 ن؟یستی بلد نگهی دزهیبه جز بله چ:من

 .ـــــرینــه خ: باهمهمه
 نیاری درني مسخره بازگهیخب بسه د.خداروشکــــر:من

 .چــــــــشم: باهمهمه
 . به حرف زدنمی ماندانا نشستم و شروع کردشی پدمویخند

 ؟.بچه هــــا: گفتنی آرتهوی
 . جواب ندادیشکیه

 .میبازم جواب نداد.بچــــــــــــــــه ها؟:نیآرت
 د؟ینیبی مي بچه انجایدوستان ا:من

 . نه تکون دادني معنا سرشونو بههمه
 دوستـــــــــــان؟:نیارت

 .بــــــله:هممون
 :نیارت
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 .....گــــهیبنال د:من
 .من حوصله ام سر رفته:نیآرت
 . کم کن سرنرهرشویز:من
 .می کني بازکمی نیایب:نیآرت

 م؟ی کني بازیخب چ:ماندانا
 ن؟ی هستقتیجرعت حق:پرهام

 .من هستم:من
 .خالصه همه موافقتشون رو اعالم کردن.منم:نگار
 ..اهم..اهم. بدمحی توضکمی نی بزارخب

 . برادر هستننی و راتنی آرتنیا
 . نگارهیی دخترداماندانا
 . دوتا برادراسنی اي پسرعموپرهام

 .عسل بانـــو هستم.نیشناسی که ممنم
 اونم کوفتمون می داری دلخوشکمیبابا (زنمتـــای مامیزهرمــار م)عسل بانــو؟هههههخخخ(ه؟یهاا چ)زاااارت، بانـــو؟(

 به من چه.)يدلمــو شکــوند.( نکنهیباش گر)اهه.کن
 . که هسنهیهم)ی احساسی بیلیخ(
 ... افتادمی احساسی بیلی اهنگ خادی

 
 

  زده ســردهـخی پنجره که نی اپشت
 
 گـــردهیبرم. اون نرفتهسمینویم
 
  پــاتـــوي صـــداشنومیم
 
 ی انصافی بیلی،خــی انصافی بیلیخ
 

 . عاشقت هســتمگفتم
 

 یبافــی قصه میگفت
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 ی احــساســی بیلیخ
 
 ی احساســی بیــلیخ
 
 يدی دی من مگه چاز
 

 يســازی با من نمچرا
 
  احساسی دل بنیبا ا. انصافی ادم بتو
 
 یفهمــی نمنوی اچوقتیه
 

  تو چه تنـــهاسی بقلبـــم
 
 يـــریگی فاصـــلــه متو
 

 امی همه دنشهی میخالــــ
 

 نمیبی خوابتـــو ممــن
 

 ــــــــــامی به رويخندی متــو
 
 .می ساخترهی داهی و می ماهم پخش و پال نشستنی اورد و گزاشتش روزمي بطرهی رفت نیآرت
 . رو چرخوند که سرش افتاد به ماندانا و تهش افتادبه پرهامشهی شنیآرت

 قت؟؟ی حقایجرعت ....خب خب خب:ماندانا
 جرعت:پرهام
 .ایبا من ب:ماندانا
 .. بعدی کنکاری چيخوایاول بگو م:پرهام
 .اینگار توهم ب.ی جرعت گفتگهینه د:ماندانا
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 ينجوریهم.میدی نشنيزی چگهی بعدا دی داد پرهام اومد ولي صداهوی.الی وي از اتاقایکی و نگار و ماندانا رفتن تو پرهام
 دهی دراز کشنیمن رو زم. از خندهمیدی بعدش پوکی لحظه خشکمون زد ولهی می برگشتی اوردن وقتفی که تشرمیودنشسته ب

 .نی زمه بدمیکوبی مشمیکی دستم رو شکمم بود هیبودم 
 از میدیهممون پوک. افتضاح شده بودافشیق. شده بودشیو صورتشم ارا. بودـدهی پوشی به رنگ صورتی لباس عربهی پرهام
 .خنده

 .ی بود جز عربهی شبیرقصش به همه چ.دیرقصی میپرهامم داشت مثال عرب. هلش داد وسط و رفت ضبط رو روشن کردماندانا
 ..ي رقاص هس بردی هرچيآبرو...نی بشایب.... تو رقصيدیر...نیبش..ایپاشو ب....يواا.خخ:نگار

 .دی نگا به ماندانا انداخت و براش خط و نشون کشهی ی برزخافهی باقپرهام
 .نیکه سرش افتاد به نگار و تهش به آرت. رو چرخوندشهی ماندانا شنباری و امی ساخترهیماهم دوباره دا. رفت تو اتاقبعدش

 قت؟یحق or جرعت:نگار
 )جرعت(Courage:نیآرت
 می بلدییایماهم اسپان.نی بلدیسی انگلمیدیفهم:من
 .نهیتیتشر قسسیبنو:نگار

 . هممون گرد شديچشا. اوووووو
 چارهی بزاره؟بي هاشو چجورنقطه

 جـــــــان؟:نیآرت
 .سیبرو بنو.بادمجـــــــــان:نگار
 .می کني گفت بازیپــــــــوف اصن ک:نیآرت
 .تـــــو:من
 . به بعد حوصله ام سربرهنی از اگهیمن غلط بکنم د:نیآرت
 .نهیتی رفت و به زور نوشت قستشرنیآرت

 . هام درد گرفتهیمن کل.می رو به موت بودازخنده
 .دی که خوشبختانه نوبت به من نرسمی کردي بازينجوری دور همسه،چهار

 
 

 .و هرکدوم رفت خونه خودش. می کردی خداحافظازهمه
 اتاقم  توای رونی برفتمی من مومدیهروقت مهمون م. بودينجوری همشهیهم. مهمونا نرفتننی هنوز ادمی ددمی رسیوقت

 اونا ياز همه . باهاشون رو در رو بشمتونستمی بود نمیحاال هر چ.ننی منو ببومدی خوشم نمی چرا ولدونمینم. تا برنموندمیم
 . نگهيزی چربارش بود که قول داده بود ددهیفقط پارسا منو د

  برم؟يچجور.ننیبی که برم منو ممنیاز نش. حاال از کجا برم اتاقم؟خب
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 .دی دست واسم بزنهی.افتمی.افتمی آهــا
 
 .سادمی پنجره اتاقم وانیی رو دور زدم و رفتم پااطیح

دره پنجره رو . باالدمی و ازش رفتم باال از نرده پنجره گرفتم و خودمو کشواری سمت ددمییبعدش دو قدم رفتم عقبچهار
 . تودمیوا کردم و پر

 . به خودمولیا
 .  حاال وقت نشد گوسفندارو بشمارمدمیوابو بعدش گرفتم خ. عوض کردملباسامو

 ــــــــــــــــــــنگیزر
 ـــــــــــــــــنگیزر
  زهرمـــــــــاريآ

 نــــــــــــــــــــــنگیزر
  مــــــــــــرضيآ

 ــــــــــــــــــــــــــــــنگیزر
  کـــــــــــــــــوفتيآ

 .......ـــــــــــــیزر
 . دارمتی افتاد مامورادمی هویدوباره سرمو فرو کردم تو بالش که .که صداش قطع شد.واری به ددمشی برداشتم و کوبساعتو
 ...نی شدم که تعادلم و از دست و افتادم زمزی خمی نسرجام

 .يواا.آخخ.نی خورد به زمسرم
 .  بگمتموی موقعحاال

 .نصفش رو تخت. بودنی بدنم رو زمنصف
بعدش حاظر .میبا رها و سرمه جون صبحونه خورد.نییدست و صورتمو شستم و رفتم پا.يفتم و رفتم دشور گي اههه بلندهی

 .......مارستانیشدمو رفتم سمت ت
 
 

 . استخدام اومدميبرا:  نشسته بود رفتم و روبهش گفتمی صندلي که روي شدمو به سمت دخترمارستانی توارد
 ..دیچن لحظه صبر کن:گفت........يم انداخت و با اون صدا نگا بههی بار سرشو بلند کرد و هی دختره
 ... حرف زدیکیو پشت خط با . برداشت و باهاش ور رفتزوی مي تلفنِ روبعدم

 ...رهیفک کنم اتاق مد. از اتاقایکی منو شوت کرد تو ــکیکه دختره ش. گذشتنی مدو
 خوامیو من کار م.یبعد از سالم و احوال پرس. داشتی معمولافهیق. نشسته بودزیپشت م. باشهنای ا32خوردی پسره که بهش مهی

 .زیو فالن و بهمان، مدارکارو دراوردم و گزاشتمشون رو م
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 ...نای به بعد اسمم شده بود سلنی از احاال
اخه )  ضد حال بزنشهیتوهم هم( ازت نظر خواست؟یکس) که خوبهنایسل( نکردن واس منه بدبخت بزارن؟دای اسم پیعنی

 )؟یچـــــــ...بل...بله....(چسبهین تو محرص داد
 ینچیلئوناردو داو.یچی پچیپ.یچیآرپ

 )رسمیتو کارتو بکن بعدا حسابتو م.(گهی می پسره چنی انمیبب.میکنی بعدا بحث مگهی دخب
 فقط.دی از امروز شروع کندیتونی مسی نیمشکل.هی که عالالتتونیخب تحص:پسره

 . زدمی الکي امضاهیبرگه رو گرفتم و پرش کردم اخرشم .دی لطفا امضاش کننویا* برگه جلوم گرفتهی*
 . ممنونیلیخ:من

 .کنمیخواهش م:پسره
 يکل اتاقا. بهم اتاقا رو نشون بده منم قبول کردمو باهاش رفتمخوادی دختر اومد و گفت که مهی اتاق پسره که دراومدم از
 . همه جاشو بلدشدمگهید. رو نشونم داد مارستانیت

 . برم منم با تکون دادن سرم گفتم باشهکشونی نزددی اتاقارو گفت که نبایبعض
 . کردکیاصن به من چه خودش منو تحر.ندازمی نگا کوچولو مهی)ي ریاره توهم که نم(

 .هی اون تو چنمی برم ببدیبا.گهی اونجا هس ديزی چهی یعنی ي بردی گفت نبایوقت
 

وارد اتاق شدم و . اونجا لباسام و عوض کنمتونمی رو نشونم داد و گفت که می رو بهم داد و اتاقمارستانی لباس فرم بدختره
 .لباس رو تنم کردم

 ي تو هر کاریول. روزگاریهــــــــــــ. پا دکتر بودمهی بود االن منم فتادهی نیاگه اون اتفاق لعنت. ومی بهم میــــــــلیخ
 .... هستی حکمتهی

 .رونیباس گزاشتمو از اتاق زدم ب لبی جي تومویگوش
 .دوننی می چنای انمی سمت پرستارا رفتم تا باهاشون حرف بزنم بببه

 .سالم دوستان:من
 ؟يتازه اومد.زمیسالم عز: تپل بود اومد جلو و دستشو دراز کرد و گفتکمی از پرستاراکه یکی

 . خوشبختمتونیاز اشنائ.بله تازه اومدم: فشردم و جواب دادمدستشو
 .میانگار ارث باباشو دزد.کردی بد نگا میلی خشونیکیفقط . کردمی همشون دست دادم و ابراز خوشبختبا

 که با نوك دستاش دست داد تا مثال به فکر خودش یدر حال... دستشو با اکراه آورد جلو تا باهام دست داده باشه دختره
 .... هر چند از ته دل نباشه,م بنده هم خوشوقت: گفتنی نشه در همون حیدستش عن

مهم : شد و گفتمفی منم لبامو جمع کردم مثال دستام کثيریکبی انیی پادهی گوزنوی رو انگار کون آسمان باز شده و ادختر
 به مانتوم که مثال دستام دمی و مالدمی که اون مهمه و زود دستم کشنی ها راضیبعض, نباشه ای باشه ی ته دلت راضستین

 ، شدنفیکث
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 . خندهرهی دور شد زدن زدنی دی پرستارا هم وقتیکیاون .و زود جمعو ترك کرد. از حرص قرمز شددختره
 .یخوب حالشو گرفت. چن روزنی دمت گرم اعصابمونو خورد کرده بود اولیا: گفتشونیکی

 .....گــــــــــــــهی دمینیماا: من
 
 ... برمدیبا... اومده  واسمشیپ..یمشکل. هی...ه ها بچ:  از پرستارا بدو بدو اومد و نفس زنون گفتیکی
 يمن رفتم بااا.... ارامبخشم بهش بزنههی.. چک کنهماروی بتی و وضع137اتاق ..بره..من ... ي به جاتونیکی
 . گفت زود خارج شدنویا

  من برم چک کنم؟شهیم:من
 .ی کنداشی پیتونی راحت م137 در نوشته ي روي قسمت برنیاز هم.ی گلیلی خيواا:پرستار

 . ممنونیلیخ: من
 ... که پرستاره اشاره کرده بود رفتم و دنبال شماره اتاق گشتمی سمتبه

.....                            135 
.......       136 

...                             137                       
 ،دمی کشنیی رو پارهی و دستگدموی کشقی عم نفسهی کردم،داشی پناهایا

 ... تخت بسته بودني هالهی بود،دستاشم به مدهی تخت درازکشي دختر روهی داخل،رفتم
 . رفتم که دختره سرشو برگردوندجلوتر

 ... قدم رفتم عقبهی
 . وحشتناك بــودافشیق
 ...لب هاش خشک شده بودن. چشاش کامال قرمز شده بوديدیسف. گود افتاده بودرچشاشیز
 ؟یمطمئن.)سی هم ننینه باو همچ( نشه؟نهی مرگنهی به گرگلی تبدنی االن اترسمی ننه من ميوا، ترسناك بودافشیق
 نیبرو باو توهم با ا.( هــا گفته باشمرنی گردن تورو بگانی بگمی سرم اومد میی جلوتر هربالرمی دارم منیبب)آره باو(

 ).. وجود دارهی حکمتهی ي تو هرکار؟واقعای دکتر بشیخواستی ميمن موندم چجور.تفکراتت
 تکون هی نکرد،که منم کال رفتم جلو که دختره ی حرکتچیدختره ه.... لب گفتم و دو سه قدم رفتم جلوترریز... بسم الهی

 البته با عرض پوزش....  کردمــاياری تو شلوارم آبیعنی.کردم سی خورد که من خودمو درجا خيدیشد
 ....دمیگرخ.يری بميآ
 ...) بکنهتونهی نمی غلطچیدستاش بستس ه(
 . قدم رفتم جلو و دستمو دراز کردمو کارتکس رو برداشتم و چکش کردم،بعدا اروم اروم رفتم جلو و بهش ارامبخش زدمهی

 تو گمیمن دارم به نگار م)باز گفت نگار...( تو سر نگارسم،خاكی مثال پلمــای ادمختم،عجبیری کال عرق میعنیاووووووووف،
 ...... بهتریهمون الل بمون)(؟یزنی منهیچرا سنگشو به س
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 ..سی نی کامال مطمئن شدم مشکلیوقت
 .. برگردم برم که،دختره مچ دستمو گرفتخواستم
چشاش رو :  نتونست،چونی بگه وليزیدمو برگشتم سمتش،دهنشو وا کرد تا چاب دهنمو قورت دا. ابو الفــــضلای. زدخشکم

 ....هم افتاد،فک کنم ارامبخش اثر کرد
 .... ها چقد ترسـو شدمــایمن تازگ.ــــــــــشیآخ
 
 

 .دمی دمه دستم اومد و واسه سرهنگ گزارش میومنم هرچ.گزرهی هفته مهی بای تقرحاال
 .. هسی برهانرهی اون مدیلی فامدمی هم فهمنوی او

 ... پرستارا گفتننویا.اسی پواسمشم
 . کارت دارهی برهاني جون اقانایسل:اومد و گفت) از پرستارایکی( که اللهزدمی محوطه قدم مي توينجوریهم
 .باش اومدم:من
 ...گهی می چنی انمی بببرم
 صحبت یداشت با برهان. از اتاق اومديرد مهی ي خواستم در بزنم که صداسادمی سمت اتاقش حرکت کردم،پشت در وابه
 .کردیم

 توننیاگه سرشون شلوغ باشه نم. نکننی تو کارمون فضوليادی بده انجام بدن،تازي کارهی واس همه دکترا و پرستارا نیبب:مرد
 . کارامو انجام بدمتونمیمنم راحت م. سرك بکشني کارچیتو ه
 . مشخص کردمو االن مشغولن،فقط چن تا از کارکنان موندهي کارهی همه ي برابایتقر:یبرهان
 ...ادی نشی پی مشکلچی هدوارمیام....باشه:مرد

 ..ادی نمشی پی مطمئن باش مشکلگهی ددمی رو انجام مي من کاریوقت:یبرهان
 .دی دمیخواه:مرد
 .... از اتاقا شدمو درو بستمیکی داخل زود

 ...نمتونیبیبازم م....فعال:یبرهان
 ..خداحافظ..نیهمچ:مرد

  کــو؟یپ برهان. رفت انگارمرده
  بکنم؟؟یحاال چه غلط... اتاقنی تو اومدی انگار داشت مي واااي اومد ای کسي قدم هايصدا

 !؟...نجای اادی بخوادی مدونستمیمن از کجا م) تو؟نی اياتاق قحط بود اومد(
 ..... در حرکت کردرهیدستگ
 ... درو وا نکن تورو جدت واا نکنيوااا. سرتا پامو گرفته بودعرق
  110 اتاقدیاری بفی چن لحظه تشردیتونی می برهانياقا: از پرستارا اومدیکی ي باز کرد که صداکمی درو
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 ....بله:یبرهان
 . دور شدن ،اومددادی قدم هاشون که نشون مي بست و صدادرو

 ...نینشستم رو زم.  دادم و سر خوردمهی در تکاوووووووووووف،به
 . پاك کردممویشونی پي عرقِ روي هاونهد

 ... شه بره ازدواج کنهدای خوب پسی کهی شاالیا..خدا خوشبختش کنه. اومدی اون پرستاره رو نگه داره،عجب زمانخدا
 ..گهی دکنمی دعا مشیواااا دارم واس خوشبخت) اه بسه توام(

  بود؟؟ی حاال اون کخب
 ... آشنا بودیلی اون مرده خيصدا
 دم؟؟کجــا؟ی صداشو شنکجا

 ... آشنا بودیلیخ..شناسمشی ممطمئنم
 وجدان؟

 )هووم؟(
 وجدان؟

 )هوووووووم؟(
 وجـــــــــدان؟

 )هـــــــــــــــــــــوم؟(
 ..زمی جـــانم عزی بگدیه؟بایهـوم چ. و هـــومزهرمـــــــــــــــار

 )اوهووو چه غلطا(
 !!گهی دی غلطا بکننی از ادی باخب

 )گوه اضافه نخور(
 !ـــــــــزمی عزخورمی تورو نممن

 )هـــان؟(
 ؟يدی که شنهمون

                                    
 
 ..)شعــــوریب....ي خریلیخ(

 خخخخخ
 به نظرت صداش آشنا نبود؟. حاال ناراحت نشوخب

                                  
 ...بعدا قهر کن... جواب بدهباتوامــا
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 .)دمی و دلم به حالت سوخت جواب ميفقط چون اصرار کرد(
 ......مینخواست.زاارت...ــــرهــویت
 )آره به نظرم آشنا بود(

  بود؟ی کيدی که فهمنهیسوالم ا. نظر منم آشنا بودبه
 ) من از کجا بفهمم اخهيدی تو نفهمی؟وقتيخل شد(
 .. تف تو عقلتيآ
 )هستعقل توهم (

                               
 ..)میفهمی بعدا مگهی بود دیکیحاال . نشویخب عصب(

 یچند قدم رفته بودم که برهان.رونی کردم و از اتاق اومدم بزی بلند شدمو و لباسمو تمنی زمياز رو..هــوف. بعدا بفهممدی باآره
 .از پشت صدام زد

 .نــایسل:یبرهان
  گشنتون شده؟ی برهانيآقا:برگشتم طرفش وگفتم. همه راهوووونیا رهی میک..نای سلاوهوووو

 نه چطور؟:یبرهان
 !!نیآخه خانمشو خورد: من

 هی دیبا..  اتاقمنیای بنی رو چک کرد55 اتاق ماری بنکهی بعد ازنمیمن هرجور دلم بخواد صداتون م: توهم و گفتدی کشاخماشو
 .... بهتون بگميزیچ

 . گرد کرد و رفتعقب
 .. با اون اقاههیکنیتو غلط م...زنمیهر جور دلم بخواد صداتون م: پشتش چنتا شکلک دراوردم ومث خودش گفتماز
 ایحاال ب. و راه رفته و برگشتمشونمی رو پدمی دستمو کوبهی.اوووف.55 گفت برم اتاق نیا...سادمی واهوی راهم ادامه دادم که به

 ... کندایاتاقه رو پ
 . چک کردم و کارتکس رو گذاشتم سره جاشماروی بتیوضع

 .. حرکت کردمیو به سمت اتاق برهان.رونی اتاق اومدم باز
 ... به در زدمو وارد شدمدوتقه

 دیخب کارتون رو بگ: من
 ي و برایکنی چک مماروی بنی اتی به بعد فقط وضعنیاز ا.ماراسی از بیکی پرونده نیا*  گرفت جلومي پوشه اهی* ایب:یبرهان
 الزم ي اگهیکاره د...ی جمع کنماری بنی اي فقط تمام حواستو رو بهبودخوامی؟میاوک.يدی الزم رو انجام مي کاراشیبهبود

 ...ي انجام بدسین
 ... باالدنی ابروهام پرهردو
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 ی چه غلطفهممی هم مکنمی درمان مماروی اگه اسم من عسله  ،هم اون بیول.ی از سرت کنيخوای مدونمیمن که م.اهـــان
 ..یکنیم

 .باشه:من
 .رونی رو ازش گرفتم و از اتاق زدم بپرونده

 
 

 .... پرت کردمزی تو اتاق خودم و پرونده رو،رو مرفتم
 ... هامو فشار دادمقهیو شق. با دستام مالش دادمچشامو

 .. گرفتمییدسشو.يوااا
 ....پرواز کردم.wc  به سمتبای و تقررونی اتاق زدم باز

 از اتاق فکر..اتیمل انجام عبعداز
  کهرونیاومدم ب)wc همون(

 .... خارج شدمارستانی سامسونت به دست  از بفی ، کدمی رو دی راهرو برهانتو
 یشکی مطمئن شدم هیوقت.. نگا به اطراف انداختمهی سادموی در واي سمت اتاقش، روبرودمییدو.. که خارج شدنیهم

 ... وا کردمواشیدرو .سین
 . به دردمی کم وا کردمو رفتم تو چسبیلیدرو خ. نصب کرده بودنی دوربهی در ي بودم باالدهی قبل ددفعه

 ...دمی رو برنی قرمز رنگه دوربي کوچولومی راستم بود و برداشتم و سبی که تو جیچیق
 . رو استپزنهیکال م.ی قرمزش رو قطع کنمی که اگه سدونستمیو م. بودمدهی دناروی مدل دوربنجوری اقبالً

 ... عکس انداختممی بود ازش با گوشی مشکوکزیهرچ. رفتم و تمام کشوهاشو وا کردمزی راحت به سمت مالیخبا
 . دمی کاعذ دکهی تهی سطل آشغال يتو.. کهشدمی خارج مداشتم
 ....یچی هی نه متنينه نوشته ا.... توش نبودیچیه...جلوتر رفتمو برش داشتم.زدی چشمک ميبدجور

 .. بودی خالیخال
 .. اومدگرهی دستدنی چرخي که خواستم برگردم صدانیهم
 ....ستنی وگرنه دست بردار نوفتمی بری گدی امروز من بايواا

 ... شدممی قازی مری مانتوم و رفتم زبی گزاشتم داخل جکاغذو
 .. شدنش بودکی که نشان دهنده نزدومدی قدماش ميصدا

 هویاخه االن وقتشه؟؟   .. محکم گرفتم که بدترش کردموینی بيبا دستم جلو. من عطسه ام گرفته بودری واگری هاگنی اتو
 ....زی مری و سر خورد و سرخورد و اومد زنیخودکارش افتاد رو زم

 .. توروخدااین..نــه.يوااااااااااااااااااا
  کنم؟کاری مامان چيواا
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 ...کنمای دعا مشی بازم واسه خوشبختادی کجاس؟اگه بپرستاره
 ....ـــای من نجون

 
 

 . زنگ خوردشیگوش
 .....شیاخـــــــــــــــــــــــــ

 ....عاشقتم..... نوکرتمخداجون
  مـــاچمـــاچ

 د؟ییبله؟بفرما:یبرهان
...................                         

 ..ارمشیاالن م:یبرهان
................                             

 ..ارمشی میعنی ارمشی گفتم میوقت.پس واسه من دستور نده...یستی نسمیتو رئ..نرو پسر رو اعصابم را نیبب:یبرهان
....................                         

 .لعنت به همتون لعنــت*  رو قطع کردیگوش.*امیاالن م: یبرهان
 .دی و درو محکم کوبرونی اتاق زد باز

 . خودمو نگه داشتم بعدش دستمو برداشتمهی پنج ثانهی رفت یوقت
 .ـویَااااااااَپچـــــ

 . کردمي عطسه بلندهی
 ...شایا.. خوشبخت شهشاالیا. که پشت خط بود رو نگه دارهیخدا اون.شیاخــ

 )باز شروع کردهاا(
  توچه؟به
 )تربچه(

 کلوچه
 )سرتو بزار تو باغچه(

.......                                      
 ) شد؟یچ(

 ..ــگهی درونی خب زود برم باومممم
 )يکم آورد(
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 )؟يجان من کم آورد(
 .ارمی نگفتم وگرنه من اصن کم نمیچی که دلت نشکنه هنی حاال واسه اـــــــــشیا
 )آره ارواح عمه صغرات(

 ...ي نکردي کردنیتوه. من روش حساسمــايهووو
 )؟یداشته هم حساسبه عمه ن(

 .گـــهی دیهرچ
 .............)واقعا(

 ...يهــــو
 )..تو کالت(

 ..دسی فایبحث باهات ب....هــــــوف
 
 
 .و رفتم تو اتاق خودم.رونی اتاقه زدم باز

 ....نشکست.خوب شد.... ی پرت کردم رو صندلخودمو
 ... زنگ خوردمی موقع گوشنیهم

 .. اتصالشو زدمدکمه
 د؟ییبفرما.سالم.الـــو:من
 .منم،نگار:نگار
 ؟يشمارتو عوض کرد.ییعهه تو:من
 ..رونیآره،اونو انداختم ب:نگار
 ؟یواس چ:من
 ...رای زنکهی ايبرا:نگار
 ؟ي زنگ زدشدیخب چ.مرض:من
 ؟یراست.ی ثبت کندموی ازت بپرسم هم شماره جدی حالهی ،همينجوریهم:نگار
 هووم؟:من
 ؟ی چیعنیهووم :نگار
 ...نمی بنال ببیعنیهووم :من
 ..میرسی بهم مي روزهیمن و تو که :نگار
  حرفت رو بگــو؟میرسیباش م:من
 .. دمی دی خوابهیمن :نگار
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 خب؟:من
 ... سرسبز بودي جاهی:نگار
 خب؟:من
 ...ي بودسادهیتو کنار آبشار وا:نگار
 خــــــــــب؟:من
 .. بوددهیلباس سبز پوش...  نفر اومدهی که يکنار آبشار بود.. اهههگهی دگمیزهرمــــار و خب دارم م:نگار
 ... سرتاپاش سبز بودکال
 آهاان؟خـــب؟:من
 ... من نمک نپاشهياومد بهم گفت برو به عسل بگو رو زخما..کوفت:نگار
  بود؟يزی چی بود؟امامی؟کيواا: من
 ؟ی چیعنی نکردم تا حاال،ي کاره بدمن
  بود؟ی کنمی بنال بب،خويوااا

 . بودارهیآقا خ:  و گفتدیخند
 :............من
 ؟ی کجا رفتيهووو:نگار

 هـــــــــــان؟..........؟خـیچ
 نگــــــــــــــــــــــــار:من

 کشمــــــــــــــــــــــتیم
 .... راحت شميریبمــــــــــ

 .... گوشم کر شدواشیبابا :نگار
 ....احم نشو فعالمن کار دارم مز...گهی دمیرسیبهم م:من

 اههه... بودهيزی چی امامدیگفتم شا.قلبم اومد تو دهنم....کثافــت. رو قطع کردمیگوش
 ... کاغذ خوردکهی تهی که دستم به بمی رو گزاشتم تو جیگوش
 . کردمداشی پی بود که تو اتاق برهانیهمون. رو برداشتمشکاغذ

 .. بودی خالهی خالیول
  رو مچاله کنه بندازه سطل آشغال؟ی مرض داره کاغذ خالآدم

 )گهیحتما مرض داره د(
 ... وسط مشکوکهنی ايزی چهی نه
 ......)یگی میعنی(
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 .نیآفر.ـــولیا
 . نور گرفتمشي و برداشتم و جلوکاغذ

 يبه صورت عمود.. شددهی تاخط دسه
      
 ده؟ی می معن؟چهی چیعنی

 سه تا خط؟. شدمجی گکامال
 ... و درشو قفل کردم کشوي و انداختم توکاغذ
 . و به فکر فرو رفتمزی گزاشتم رو مسرمو

 ...ي سه تا خط اونم عمــودی قابل درك بود ولنوشتی ميزی چي شماره اباز
 ..رسما ارور داد..دی فکر کردم که مغزم هنگاونقدر

 
 

 ..... برداشتمو به پرونده روبروم چشم دوختمزی مي از روسرمو
 .اههـ.. حوصله داره اخهیک

 ... و بازش کردمدمی رو به سمت خودم کشپرونده
 .. رو هم چک کردمتشیووضع. مطالعش کردمکمی

 ... انداختمی مشخصاتش نگاهبه
 نیرادو:نام
 راد:یلیفام

 30:سن
 ........و

 ... بلند شدمو و از اتاقم خارج شدمی صندلي رو بستمش و ازروپرونده
 . بود312 اتاقش شماره

 ... اتاق و باز کردم و رفتم تودر
 ... بودـکی جا تارهمه

* ش*نه باو ..راشا؟..نه..ن؟یآرو... گرفتم رفتمریآلزا.... رفتادمی بود؟عه یاسمش چ. کردم به صدا زدنششروع
 . بوودنیاها رادو..نه..ان؟یرا..نداشت

 ؟.ییی کجایه. راااااد؟الـــــويــن؟آقای رادويــن؟آقایرادو:من
 .. شد کهی نمدهیجا هم د چی هالمصب
 .. کردمدای برق رو پدی کلنی حرکت دادم تا بلکه اواری دي رودستمو
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 .. بازشون کردم تا به نور عادت کننواشی واشیچشامو بستم و بعدا ... زدم که چراغ اتاق روشن شددویکل... کردمداشی پاها
 وااا پ کجاســت؟.. نبودیشکیه... دور،اتاقو نگا کردمهی
پاهاشو جمع کرده و دستاشم .....واری نشسته بود و زل زده بود به دنی پسر رو زمهی تخت نیی پادمی جلوتر رفتم که دیکمی

 ..دورشون حلقه کرده بود
 ...چه خوجلــه...یاوخـــــ

 ...انگار نه انگار... جلوتر رفتمو صداش زدمبازم
 مــارجان؟ین؟بی رادويـن؟آقایرادو:من

 دن؟ی به نشني زداخودتوی؟يکـــر!!باتوامـــا
 ..کردهی مری کجا سسیمعلوم ن..دی انگشتم ضربه زدم که از جاش پرای شونش به

 .. بوددهی ترسي انگارزدی نفس منفس
 دکترم.. کهستمیباو نترس لولو خورخوره ن* قدم رفت عقبهی.*نترس:من

 .شمــای میعصبان.عـــــه.. نترس نیرادو* دوباره رفت عقب* جلـوایب
 . خندمم گرفته بودری واگری هاگنی تو احاال

 . برعکس شده بوودنجایا.رنی و عقب مترسنی دخترا ممعموال
 ..ــگهی دایدِ ب:من

 .چون دو قدم اومد جلـو. قانع شديانگار
 .... سمت تخت و نشوندمش رو تختدمشی گرفتمو کشرهنشی دستم به بدنش بخوره از گوشه پنکهی جلو و بدون ارفتم

 
 ..اصله رو تخت نشستم و شروع کردم به صحبت کردن با فخودمم

 ...زدی نمی حرفچی اون فقط زل زده بود به من و هیول
   از بس حرف زدم خسته شدموآخرش

 ...ارمی تا برم واسش غذا برونی اتاق زدم باز
 . غذا رو برداشتم و نشستم رو تختینیس
 ..کنهی هاج واج منو نگا مينجوری همدمید. رو گزاشتم جلوشینیس

 ....گهیبخور د: من
 .... غذا نگا کردینی بارم به سهی بار به من هی
  غذاهم بدم؟دی خـــــدا حاال بايا

 ..... دهنش گرفتمي حرص قاشقو پر کردمو جلوبا
 ...پ زود باش اخه دستم درد گرفت...دهنتو وا کن:من

 .. تو حلقشختمی وا کرد و منم غذاشو ردهنشو
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 ... تموم شدهدمی انداختم دینی نگا به سهی. ادامه دادمينجوریهم
 ..ي ،تا تهشو خوردــنیآفر:من
  زی رو برداشتم و گزاشتمش رو مینیس

 ..دی آرامبخش هم زدم که چشاشو بست و خوابهی بهش
 .. رو برداشتم و از اناق خارج شدمینیس
 ..رونی مرد اومد بهی ی اتاق برهاناز
 . امکان داره؟یعنی. اون که تو تصادف مردیول.... بودهشی شبیلی خشکم زد از پشت خدنشی دبا
 ...پشتشون به من بود.

 ..نمتونیبیبعدا م: یبرهان
 ..داری ددیبه ام:مرد

 .. بودهی مرده قبلهمون
 . نکردمی دادم و به غر غراش توجهشدی که از اونجا رد مي رو زود به پرستارینیس
 .. برنگشتی ولسادیکه وا. پشت مرده رو صداش زدماز

 .شمـ.. لحظه هیآقا :من
 . شد و گاز دادشی مشکنی کنم که سوار ماشادیخواستم سرعتمو ز.. کرد به تند تند حرکت کردن که منم از پشتش رفتمشروع

  امکان داشت؟یعنی
 ....زنی نزاشتم بری تو چشام حلقه زد ولاشک

 .. کردمشییخودم شناسا..دمی خودم جسدشو دي امکان نداره، خودم با چشایول
 ....یعنی

  به اتاقم برگشتم..  سرم درد گرفتاهه
 ...کردی به شدت درد مسرم

 زی قرص خوردمو سرمو گزاشتم رو مهی
 .... خوابم بردی کدمینفهم

 
 .دمیاز خواب پر.کشتی که داشت خودشو ممی زنگ گوشيباصدا

 کنم؟ی مکاری چنجای به اطراف نگا کردم،من اجیگ
 .آها خوابم گرفته بود. اومدادمی بعدا
 . رو برداشتمیگوش

 بــله؟: گفتمي خواب آلوديباصدا
 ...مامانم..م..عسل*هیباگر:*رها
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 ؟یکنی مهیچرا گر. گلم؟شدهیرها؟چ: گفتمیبا نگران. سر جام نشستمخیس
 .. نزاشت ادامه حرفشو بگههیگر...مامانم..مـ..عسل:رها
 ؟..سرمه جون چش شده.شمی نکن تورو خدا دارم نگران مهیرها گر:من
 ...مارستانیب..مـیب...آوردمش..بـد شد..بـ..حالش:رها
  حالش بد شد؟ی چيبرا: من
 :..............رها
  چرا حالش بد شد؟گمیرهــا؟م:من
 ..دونمینم..نمـ:رها
 مارستان؟یباشه،حاال کدوم ب:من
 (.......)مارستانیب:رها
 ....امی االن منیهم:من
 را حالش بد شده؟ چیعنی ای خدايوااا

 ..سی نی که مشکل خاصشاالیا
 ت؟ی وسط ماموری ولامی من گفتم مخب

چنتا لباس ...زود داخل شدم. پارك کردمونویماش.. به سمت پاساژ رفتمنمیبا ماش. خارج شدممارستانی از تی آنمی تصمهی با
 .گرفتم و تو اتاق پرو عوضشون کردم

 .رونی و زدم و از پاساژ اومدم بنکیع. حساب کردم پولشونو
 .. برهمارستانی شدمو به راننده گفتم به بی تاکسسوار
 ... نباشهی فقط دعا کردم که مشکل خاصتوراه

 . شدممارستانی رو دادمو وارد بهیکرا.دمی رسیوقت
 ..د بلند شد و بغلم کری صندلي متوجهم شد از روی اونم وقتدم،ییبه سمتش دو. کردمدای رها رو پیوقت

 .. آرومش کنمکردمی میمنم سع...کردی مهی گرفقط
 . خودم جداش کردمو اشکاش پاك کردماز

 باشه؟..شهی حل نميزی کردن تو چهیبا گر... نکنهی گرنقدریرهاجون ا:من
  چرا حالش بد شد؟یدونینم:دمی زدمو ازش پرسيلبخند. تکون دادسرشو
 .. و به تته پته افتاددی پررنگش

 .. حالش بد شدییهوی...دونمینم...راستش...نـه ..نـ:رها
  شدهيزی چهیمطمئنم .. باالدی پرابروهام

 !!!نطـوریکه ا:من
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 ...و فشارش افتاده...دهی ترسيادی فقط زسی نیگفت که مشکل خاص.میدی سرمه جونم رو پرستی که اومد ازش وضعدکترش
 نمش؟ی ببتونمیم:رها

 ،دیتونی شدن،مداری بی وقتدنیاباالن بهشون آرامبخش زدم،خو:دکتر
 . گفت و دورشدنویا

 ده؟ی ترسی چده؟واسیترس
 کرد؟ی مهی گرنقدهی انی واسه ارها
 ...........دی گفتم شامن

 ...... هست مطمئنميزی چهی
 

 ...تا باهاش حرف بزنه...رها رفت تو اتاق.. شدداری سرمه جون بیوقت
 . و چشام و بستمواری دادم به دهی نشستم و سرمو تکی صندلي رومنم
 .... به جز سرهنگ نداشتیشکی بود که شمارشو هتای واسه مامورمی گوشنیا..دی لرزبمی کوچولوم تو جی گوشکه
 ، برش داشتمبمی جاز

  اتصالو زدمدکمه
 ن؟یالو سالم عموجونم،خوب:من

 ؟ي نکرددای پيدی جدزهیدخترم چ.ممنون خوبم.سالم دخترم:سرهنگ
  مهم باشهادی فک نکنم زی هس ولي کاغذ که روش سه تا خط عمودهی:من

 .اونو فردا واسم بفرس:سرهنگ
 خداحافظ..چشم:من

 .خداحافظ:سرهنگ
 ....نمی و رفتم سمت اتاق تا سرمه جون رو بباوردموی بعدا طاقت نی نشستم ولگهی دکمی

 ..دمی در بزنم که صداشونو شنخواستم
 ...کنمیدخترم من حس م: جونسرمه
 ..دمیخوابشو د...کمهی نزدانگار
نبود .می رو کردرویکل تهران رو ز..میچقد گشت. گم شدهشهیواسه هم..شهی نمداشی پگهیاون د.مامان ترو خدا بس کن:رها

 ..گهید
 ...کنمی حس منوی انمشیکم مونده تا بب.. به خداسدمینه من ام: جونسرمه

 ده؟ی میتو بهت حرفاشون بودم چه معن...دمی صداشونو نشنگهید
 وجدان؟

 )هووم(



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 39 

  هووم؟یبازگفت
 .)عسل بااانــو.جــــانم(

 ؟ي شدم تو نشدجیمن گ...نیآور
 )گهی دشمی مجی منم گی بشجی تو گیوقت(
 ... افتادهيادی اواخر اتفاقات زنیا
 )اوهوم(

 زنه؟ی حرف می جون درمورد کسرمه
  گم شده؟یک

 ه؟ی چنایاا فرد نسبتش با رهاون
 ؟.هی کاون
 ...کردمی نمدای واسشون پی جوابی سواال تو ذهنم نقش بسته بودن ولنی اي همه

 .. دارهی موضوع بستگنی از حال رفتن سرمه جون به امطمئنا
 
 

 . وا کردم و رفتم تودرو
 ؟يسرمه جونم چطور...سلــــام:من

 ...شکر خدا خوبم.سالم دخترم:  زد و گفتيلبخند
 ....ــای ترسوندیلیخ:من

 ... نگفتيزی زدو چي لبخنددوباره
 ..دمی ترسیلی من که خگهیراس م:رها
 .. تو پاچمي اورد،قلبمویچیتو که ه:من

 .شهی مرخص میکه رها رفت تا از دکترش بپرسه که ک. باهاشون حرف زدمگهی دکمی
 هی ازش بپرسم اون کدیچرخی زبونم میه
 ...گرفتمی زبونمو مي زود جلویول
 .. به زور خودمو کنترل کردمیعنی

 ... بادا بادی هرچگهی دپرسمیم.ارمی طاقت بتونمی نميواا
 اوممم سرمه جون؟:من

 جانم دخترم؟:سرمه
 .خب..من..یدونیم..یعنی..زهیچ...اااااا خب:من

 .. بگميچجور..اوممم
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 !بگو دخترم:سرمه
 ..دمی و خواستم که در بزنم صداتونو شنسادمی در وايروبرو.نمی تو اتاق تا تورو ببامی بخواستمیمن راستش م:من
 ..دمی مکالمتون با رها و شنياخرا

  که گم شده؟هی اون کی بگشهیم
 .. باشهدهی فهميزیفک نکنم چ. تند تند پشت سرهم گفتمناروی اي همه

 ...کنهی داره بااخم نگام مدمی نگاش کردم دکمی
 ؟یستی بادی ندادن فالگوش نباادیبهت :سرمه

 ه؟ی اون کیگیم... شدیفالگــوش؟من؟گفتم که تصادف:من
 ... بخوابمخوامیم...کنهیاالن سرم درد م:  سرمه

 . بودمدهی سرمه جون رو ندي رونیا
 ....گرفتمی زبون وامونده رو منی ايکاش جلو...اهههه

 .. کنم ناراحت شدفک
 .. ناراحتت کنمخواستمی نمدیببخش:گن

 ...ارج شدم پاشدم و از اتاق خی صندلي رواز
 .دی موقع رها هم رسهمون

  گفت؟یدکتر چ:من
 . مرخص بشهتونهیگفت پس فردا م: رها
 . برمدیرها من با.یاوک:من

 : و گفتشیشونی پي رودی دستش کوببا
 ..... رفته بودادمی ي نه؟وااي بودتی تو ماموري وااايا

 ...امی کردم بازم مدای نداره،خب من رفتم، اگه فرصت پیبیع:من
 
 
 .. گرفتم و ادرس خونه رو دادمی تاکسهی خارج شدم و مارستانی باز

 ـ.. وا کردم و رفتم تودی با کلدرو
 ... خورد شده بوداعصابم

 . افتاده بوديادی چن روز اتفاقات زنیا
  دراوردم و انداختمشون رو مبللباسامو

 ..سادمی وانهیی آيجلو
 ... قرمز شده بودی از زور خستگچشام
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 ....اب بود به کل خروضعم
 ... کردمو،خودمو رو تخت پرت کردمیپــوف

 ...دمی فکر کردم که چشام گرم شدنو و خوابری به اتفاقات اخنقدریا
 .. شدمداری از خواب بی زنگ گوشي باصداصبح
 .صبحونه خوردم. و صورتمو شستمدست

 ..واکردم شال رو سرم انداختمو درو هی خاطر نی زنگ درو زدن،لباسام مناسب بودن به همکه
 .. کرد و رفتی کاغذو دادم که خداحافظکهیبهش همون ت.. بودینی معسروان

 ...مارستانی رفتم به تدموی جمع کردم،لباسامو پوشزویم
 ... پرستارا با سر سالم دادم که اوناهم با لبخند جوابمو دادني همه به

 ... دادمریی تغنی به سمت اتاق رادورمویمس
 ...واری رو تخت نشسته و زل زده به ددمی باز کردم که ددرو
 ؟ی جنـاب؟خوبيچطور.نیآق رادو...ســالم:من
 :..........نیرادو
 ... خداروشکریالل هم که هست:من
 ..سی ننایسل.... اگه تورو به حالت اولت برنگردونم اسمم عـمن

 .. تو دستش وارد شدینی سهی از پرستارا همراه با یکی اتاق وا شد و ن،دری حنی رو برداشتم که همکارتکس
 ن؟یسالم،اونا چ:من

 ، دارو هستننایسالم،ا:پرستار
 ..دمیاونارو بده من خودم بهش م:من

 ....اخه.نـه:پرستار
 ... باالدی از ابروهام پریکی

 .. تا بخورتشوندمیگفتم من بهش م:من
 ..باشـه..بـ:پرستار

 ...دمی رو به سمتم گرفت که منم از دستش کشینیس
 .. زل زده به منسادهی واينجوری همدمی سرمو برگردوندم دی و دوباره کارتکس رو برداشتم،وقتزی گزاشتم رو مداروهارو

 ..گهی به کارت برس دنجا؟بروی ايسادی وایواس چ: شدمو و گفتمیعصب
 ...ـــرونی برو بگمیمگــه نم:که داد زدم.. نکردی حرکتچیه
 ..دی ،درم کوبرونی خورد و رفت بی تکونهی که زدم ي دادنی ابا

 ...يریکبی اي دختره
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 .. گشاد شده زل زده به مني با چشانی رادونی ادمی سرمو برگردوندم دیوقت
 .. بهش زدم و دوباره سرمو تو کارتکس فرو کردميلبخند. گرفتخندم
 ... نبودیمشکل. خوب بودتشیوضع

 .... امــــا داروهـاو
 ...بمی برداشتم و انداختمشون تو جاونارو
 ؟یاوک...ي بخوردی آوردن نبايزی چیی هر وقت دارونیبب: گفتمنی رادوروبه
 .کردی بر و بر منو نگا مينجوریهم

 ..پــوووف
 باشــه؟...ي بخوردی آوردن نبـــــايزی چیی هر وقت داروگمیم:من

 .... خــــدايا.ي بخورنای از ادی بهش بفهمون که نباایحاال ب..اعصابمو خورد کرد...گفتی نمیچیه
 ....و رفتم تو اتاق خودم.رونی اتاق اومدم باز
 ... کاغذ بودهی زی ميرو

 . رفتمو کاغذو برداشتمجلوتر
 ) بدهست،استفای جا واسه کار خوب ننیا(
  گزاشته؟نجای ای کنوی؟ای چیعنــی
 ، سمت پرستارادمیی و دورونی اتاق زدم باز

 قم شده باشه؟ که وارد اتانیدی رو دید،کسیدوستان بخش:من
 ...ومدهی امروز اون قسمت نیاصن کس..دمی رو ندینه کس:الله
 ...باشه:من

  کاغذو گذاشته؟نی ای وارد اتاقم شده؟کی کیعنی
 ..سازنی میی داروهاهی دارن نجای ادونهی که هست می گفته استفا بده؟هرکچرا
 ... خبر دارهزی هست از همه چیهرک

 ..هی اون کدونهی خدا موفقط
 
 ...کنمی مموی سعي همه نی و درمان رادوي بهبوديدارم رو 

 ... بخورهنجاروی اي داروهازارمی نمی ولدمی بهش دارو مخودم
 .. رو واس سرهنگ فرستادمداروها

 ..شنی موونهی هستن که با مصرفشون ادمـا دیی همون داروهانای چند روز بعدش گفت اکه
 ..زارهی مری بدن تاثی عصبستمی سيرو
 ...کنهی نسبت به قبل بهتر درك مگموی که ميزیهرچ.. حالش بهتر شدهکمی ابیتقر
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 ....گمی می چفهمهی مو
 .. و حالش بهتر شدهگزرهی دو هفته مکال
 .... اتاقشو باز کردم،و رفتم تودر
 ؟يچطــــور...سلــــــــــــــام: گفتمي بلندي صدابا

 ...نمی شــو ببـــداریب..!  کهيدی خوابعــــه
 . نفر اومدهی داد ي که صدازدمی داشتم داد مينجوریهم
 ... روز کپمو بزارمهی ی چه خبرته،نزاشتگـــهیاههههههه بس کن د-

 ... جام خشکم زدسره
  بود؟ی داد کي صدانیا..نیا
 .... تو اتاق نبودنی جز منو رادویکس. دور کل اتاقو نگاه کردمهی
 ؟يگردی میدنباله چ-

 .. خل شدم رفتيوااا
  من خل شدم؟ای؟يشنوی نفر و مهی يتو هم صدا:  نشسته رو تخت، رو بهش گفتمدمی دنی سمت رادوبرگشتم

 ...شنومی خودمو ميبله صدا:نیرادو
 جــــــــان؟.....اندازه توپ بسکت گشاد شدن..  رفت پس کلمچشام

  حرف بزنه؟تونهی منیا...نیا
 یعنی ي حالت خوب شد؟وااایعنی؟ی حرف بزنیتونی ميواااااااا: گفتم رو تخت نشستم با ذوقدمی و پردمی کشی بنفشغی جهی

 .......من تونستم؟هـــورا
  ذوقی بــــشیا..دیتموم حسم پر... روح زل زده بهمی بدمی دينجوریهم

 ؟یخب که چ:نیرادو
 ... واالومدهی نی به کسیخوب: چش غره بهش رفتمو گفتمهی

 .. نکنی ها واس هرکسی خوبنیاز ا: چشاشو واسم چرخوند و سرد گفتاونم
 ..... جا داره بزنمیعنی... هــای هستییعجب پرو:من

 .یییییییووو..شهی چقدر ترسناك مکنهیاخم م. ننهيواا.ــدی اخماش حرفم تو دهنم ماسدنی دبا
 
 

 ؟ی شد تونستي چطور؟اصنی حرف بزنیتونی چن وقته منمیبب:من
 .دوروزه:نیرادو

 ،،،،رونی از حدقه زدن بچشام
 گن؟ی م؟االنيدیاالن بروز م.ي و کامال خوب شدی حرف بزنیتونیدو روزه م:من
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  نه؟ای کجام دمیفهمی مدیبا: نیرادو
 ؟يدی فهمیمثال چ: من
 .... نگفتيزی با اخم نگام کرد و چينجوریهم

 ..شمی دارم از حرص منفجر ميواااااااا
 اهه..گهی بگو ديزی چهیخو .. اللهانگار

 .دمشیمحکـــم کوب. کردمی تموم حرصمو رو در اتاق خالرونیبا حرص از رو تخت بلند شدمو رفتم ب. خورد شداعصابم
 ،ی لهش کنی محکم بزندی به جاش بای کمک کنی به کسدی نباای دننی تو اگفتینگار راس م... چلغوووزالغووزی
 ) بر اعصابت مثلث باشزمیعز(

 و خوردی اون داروها رو مزاشتمی زحماتم همون بهتر بود مجهی نتنمی برخورد کرد؟اي چجوريدیکثافت د.. تونـــــمینم
 ..شدی موونهی دنی از اشتریب

 .اهههههههههه
 . نفرهی که محکم خوردم به زدمی غر مزدموی داشتم با خودم حرف مينجوریهم
 ...هی برهاننی همدمی سرمو بلند کردم دیوقت
 .کننیرن واسم اخم و تخم مامروز همه دا...کردی اخم نگام مبا

 ...نی لطفا جلوتونو نگا کننیری راه میخانوم وقت:  زد و گفتيکه پوزخند.. بدتر از خودش اخم کردممنم
 .. جنابدی تا بهم نخوردی عوض کنرتونوی شما مسنی من تو فکرم شما که چشم دارد،ینیبی میوقت: من

 .. توهم و به راهش ادامهدی کشاخماشو
 . زنگ خورد که جواب دادشیگوش
 .گهی می چنمی کردم ببزی گوشامو تمنم

 ..دییبله بفرما.الو:یبرهان
...............                              

 ؟یگی می چي داریفهمی مچی؟هیچـــــــــــ:یبرهان
..................                            

 الــو،الــو؟...... شــد کـی چنمیصب کن بب:یبرهان
 ..ی لعنتاه

 ...دی و وارد اتاقش و درو کوبی به صندلدی کوبپاشو
 .. مراعات کنکمی. در شکستواشی بابا

 !!)یکنی مراعات میلینه که تو خ(
 ..ـــزمیمن فرق دارم عز... منم اون اونهمن
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 )بلــه،بلـــه،کامال حق باشماست(
  حق با منهشهی هممعلومه

 )کم کوکاکوال باز کن(
  نبود؟ی پپساون

                             
 
 ...ی حرص وارد اتاقم شدم و نشستم رو صندلبا

 .. و اومدم دوباره نشستم سره جامدمیبلند شدمو درو کوب. رفت درو بکـوبمادمی عـه
  کنم؟رونی جا بنی از انوی رادوي حاال موندم چجورخب

 .. بمونـه هــانجای بزار همگهی مطونهیش
 ...می که دل رحممی چه کنیول

 ... رو بهش ندادمنجای اي که من قرص هافهمهی بدونه که خوب شده اونوقت،می برهاناگه
 ؟؟ي چجوری بفهمه ولدینبا

                                    
 ..ــــدمیفهم

 ...داختم باال انيشونه ا..نی افتاد زمی محکم پاشدم که صندلی رو صندلاز
 .. ببرمــشنجای از اي چجوردمیفهم

 ...ـدیبا... عمل شده جلـو برمدی بایول
⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ 

 ..دمی تو اتاقم دزی مي شدم که بازم همون نامه رو رومارستانی تی روز بعدش راهصبح
 ...ـــــــشیا....دمی چشم تو هم استفا نمي جا کار کنم به کورنی همخوامیاصن به تو چه م.... اخههی کنی ای لعنتــاه

⬆ نامهمتن ⬆ 
 ...يدی االن استفا منیهم..سی کار ني جانجای نگفتم استفا بده؟ امگه

                          ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ 
 ...پـــوف..استفا دادم ⬆ایزاااارت،ب

 ... و مچاله کردمو انداختمش سطل اشغالکاغ
 ...کنهی مکاری چنمی ببنی تو اتاق رادورفتم
 ... و زل زده به سقفدهی دراز کشدمی واکردم ددرو
 .... پام سرشو برگردوند طرفميکه با صدا... اروم بستمو و جلوتر رفتمدرو
 ؟يبهتر..سالم:من
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 ...اوهوم:نیرادو
 ...ـــادی اوهوم اونقده بدم منی من از ايواا
 ) اوهومیگی تو می وقتکشنی می چهی بقيدیحاال فهم(

 ..یو نشستم رو صندل.. دادمرونی پر سر و صدا بنفسمو
 . ببرمتنجای از ادیبا..نی رادونیبب:من
 ....ی بموننجای ادینبا

  نمونم؟نجای ادی راد،دوما چرا باياوال آقا:نیرادو
 .... افتادمیی چه کساری گنی خــدا ببي اکنمی شکتکش مزنمی ميواااا

 دونمی ميزی چهی ار،حتمای حرف منم حرف ن،روی بموندی نبایعنی،ی بموندی نبانجای اگمی میـن،وقتیرادو: درهم گفتمي اخمابا
 ،،،گهید

 ؟ي ببرنجای منو از ايخوای ميخب حاال چجور: چرخوند و گفتچشاشو
 ..... نگاکثافتو

 .... باشه؟و حرفم نزني داد نخوريزی چیی اومد داروی باشه هرکادتیفقط ...گمیفردا بهت م:من
 ... زل زد بهمجیگ

 ... بهم رحم کنهخــدا
  انجام بده باشه؟گمی ميلطفــا هر کار:من
 ...باشه: نیرادو
 ،،امیخب من رفتم،فردا م:من
 .. زنگ زدمنی خارج شدمو به آرتمارستانی تاز
  بوق ــــــــــــ دو بوقهی

 
  بوق ـــــــــــــ چهار بوقسه
 

 ..... بوووقپنج
 

 (....)  شاپی کافيای میشی پامنی االن با راتنی خداروشکر همی ممنون من خوبم تو هم خوبین،مرسیسالم ارت.الــو:من
 .ضی خداففعال
 ،ی و انداختم رو صندلی کردمو گوشقطع

 ... بردم سمت ضبط و روشنش کردمدستمو
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 یزنی دلم تا صدام ملرزهیم
 
 ی تو جون منی عشق منتو
 

 شهی تر میدنی غروب دکنارت
 
 شهیت من سرم عشقت همه وقبه
 
  توشی پمی راضی زندگنی ااز
 

  توشی اخرش پگمی از عشق ممن
 
  مسئلهچی تو همیگی هم نه نمبه
 
  بلــهمی هردو گفتی عاشقنی اتو
 

 ی گفتم تو گفتی هر چمن
 

  توعـهقراری دلم بشهیهم
 

  کنار توعـهامی دلخوشهمه
 
 دارم_تورودوست#
 

 کهی ما به هم نزدي قلباچقدر
 

  کهی هستشمی خوبه که تو پچقدر
 
 دارم_تورودوست#
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 ... بابک جهان بخشمي اهنگاعاشق
 ... اهنگاش قشنگهواقعا

 .... شاپی شدم و رفتم تو کافادهی پنی ماشاز
 ، دنج و خلوت انتخاب کردمي جاهی

 ....رونی و از پنجره زل زدم به بزی مي گزاشتم روفمویک.. و نشستم روشدمی رو عقب کشیصندل
 ..ی نشست رو صندلی گزشت که حس کردم کسنی مچن
 ..نهی ارتدمید.. سرمو برگردوندمیوقت

  کـو؟نی راتپس
 ....رفته گالب به روت: نیارت

 د؟ی گرد شدن،از کجا سوالمو فهمچشام
  خوند؟ذهنمو
 ... کردم و مشکوك زل زدم بهشزی رچشامو

 ...يخنگول بلند فک کرد:  و گفتدیخند
 ...کردمــــااااای داشتم ترك م اون عادتو،منيوااااا

ترك .. عادتتو نیا...ـیا....ینتونســت...معلومه..مـ..کامال :  گفتدهی بردهی گشاد شده نگاش کردم که بري زد که با چشاقهقه
 خخخخخ...یکن..

  بازم؟يواا
 اهههههه... کرده بودم با خودم تا بلند فکر نکنمنی تمرچقدر

 ..دیخندی داشت هر هر مينجوریهم
 .. بهش رفتم که الل شدی چش غره توپهی

 .... اوردنفی خان هم تشرنیرات
 خوش گذشت؟:من
 ..یجات خالـــــــــــــــــ:نیرات

 ..ــشیا.. ادبیب:من
 خب؟:نیآرت
 ..به جمال زنت: من
 نجا؟ی امیای بی گفتی واسه چگمی م؟ي دارکاریبا زنم چ:نیآرت
 ..دی بهم کمک کندی بانکهیو اما اصل مطلب ا..ارنی بفی تشرشونی دارم ايادی زيبا زنت که کارها: من
 ؟یچه کمک: نیرات
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 ...رمی ممارستانی تهی به گهی گفته بودم ددینیبب: من
 .. کردندیی سر تابا

 دای بفهمه که بهبود پرشی اگه مدرون،چونی بارمشی از اونجا بدی درمان کردم،حاال باماروی بهیخب من االن اونجا :  دادمادامه
 ...........شهیکرده برام مشکل م

 د؟؟یکنیحلـه؟کمک م:من
 ...حلـه: انداختن و گفتنی نگاههی گهی بهم دهردوشون

 ،ـــــنیآور:  باز کردم و گفتمشموین
 ..نمتونیبیفردا م،... گلمي هابچه

 ..... شاپ خارج شدمی برداشتم و از کاففموی پاشدمو کی صندلي رواز
 .... گرفتم برم بهشت زهرا،چند وقته نرفتممی شدمو تصمنمی ماشسوار

 فاتحمو خوندمو....  قبرشونشیپ...نی ونشستم رو زمدمی و گل هم خرگالب
 ؟ي تو چطور؟باباجونمیسالم مامانجونم،خوب:  کردم به صحبت کردنشروع

 ....نی که خوبشاالیا
 ...نمتونی بتونم ببگهی بار دهیکاش .. براتون تنگ شدهیلی خدلم

 .... افتاده که هنوزم تو کَفِشمیبی قربیفته اتفاقات عج چند هنیا
 ....ادی مشی پی چسی نمعلوم

 ... واسمدیدعا کن. برهشی پی به خوبی همه چدی کندعا
 .... رو قبرختمیگالرم پر پر کردم و ر.. و سنگ قبر و شستمشختمی و رگالب

 .... رفتمنمی بلند شدم، لباسمو تکوندم و به سمت ماشنی زمي هم صحبت کردمو از روگهی دکمی
 بود دهی ماندانا خوابی عکسو وقتنیدم،ای صفحه خندي عکس رودنی زنگ خورد، با دمی گوشنی حنی شدم که همنمی ماشسوار

 هههه.... نزاشتمی کرد عکسو پاك کنه ولی هم دعوا کرد باهام و سعیو دهنش اندازه غار باز بود  گرفتم وبعش کل
 سالم:من

 ؟ي بوددارن؟کجای رو برمیدرد،مرض، االن گوش:ماندانا
 ..بردمی مضیداشتم از عکست ف:من
 ... و از گوشم فاصله دادمی که گوشدی کشی وحشتناکـغیج

 که پرده گوشم دی کشي بلندغیچنان ج.کردمی کاش نمي کردم که اکی و به گوشم نزدی گوشادی نمغشی جي صدادمی دیوقت
 .........دیحاال اون به کنار مغزم ترک..پاره شد

 
 

 ......... ماندانا خدا بگم چکارت کنه رسما کر شدميواا..دمیشنی نمیی صداچی هقهی دقچن
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 . نگران ماندانا اومدي صداها واضح شد که صداکمی نی چن مبعده

 ..؟الـــــویی عسل کجايواا!مـاشی شد؟چت شـد؟عــسل؟جواب بده،نگران میعسـل؟چ:ماندانا
 ..ومدااای داشت اشکش در مگهید

 ....شعـــــوریب...کثـــــافت:من
 ؟؟؟يمنـو سر کار گزاشته بود...............ها؟: ماندانا

 ..نفهم.....حقت بود اسکول کم مونده بود گوشم کر بشه:من
 ؟ییخو حاال،کجا: ماندانا

 ؟يخوای میسر قبرت چ:من
 ؟یی کجااری درنيمسخره باز: ماندانا

 .....بهشت زهرا: من
 . اهان باشه.. داکاریاونجا چ:ماندانا

 ؟ی بگیخواستی میخب چ: من
 ... رفتادمی ي بگم؟اهههه انقده زر زدخواستمی میچ: ماندانا

 پـــــــــــــــــــــــوف
 ....میحرفی ممی تموم شد دو ساعته دارمی شارژ گوشنیماندانا زود بنال بب:من

 ی فرصت بهم رقص عربهی تو شهی که مگمی اومد، مادمی.االن .. نه ماله توشهیخوبه من زنگ زدمـا،شارژ من تموم م: ماندانا
 ؟ي بدادی

 ؟ی برا چ،یاوک: من
 ...گمیبعدا م: ماندانا

 ... کهیدونیتونمـا،میباشه فقط من حاال حاالها نم: من
 ...ياره با خبرم گفتم هر وقت فرصت کرد:ماندانا

 ..ضیاوداف.. قطع کني ،خب زرتو زدیاوک:من
 ..... و قطع کردمـیگوش

 .... به حرکت دراوردمنوی زدم و ماشاستارت
 ... برداشتم و به سرهنگ زنگ زدمفموی کي توکی کوچیگوش

 .. بوق برداشتنیچهارم
 ن؟یخوب هست..الو،سالم عموجون:من

 ؟یسالم،شکرخدا خوبم دخترم،تو خوب:سرهنگ
 ....مارستانوی کارکنا و تهی و بقی برهانای پونینم،ای بپرسم ببخواستمیممنون،م:من
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 ..می انجام بدي کارمیتونی ،فعال نمادیاره اره،حکمش ب:سرهنگ
 

 آها مدرك ها که کاملن؟درسته؟:من
 .بله دخترم:سرهنگ

 ... خداحافظشمی مزاحم کارتون نمادیخب خداروشکر،پس من ز:من
 نه دخترم،خداحافظ: سرهنگ

 .....نی از انمیا
 ....یاکهـــــ

 .نییپنجره و دادم پا... و زدم کنارنیماش
 ..مدارك لطفا: گفت

 ... رو کم داشتممهی جرنیپـــوف،هم
 ...دهیجناب سرگرد از شما بع:  نگا بهشون کرد و احترام گذاشت و بعدش گفتهی و بهش دادم که مدارك
 .....هی که شغلم چجور شغلدیوندی داشتم میکاره واجب:  چرخوندم و سرد گفتمچشامو

 ..دی هر حال بادونم،بهیبله م-
 .... کار دارمسی زود باش بنودونمیم:  قطع کردمو گفتمحرفشو

 .....و روندم سمت خونه.... به حرکت دراوردمنویماش
 ......نمی محکم خورد به قفسه سی گِرد بزرگزی چهی که برگشتم نی شدم قفلش کردم همادهی پنی ماشاز

 ..يواااااا... وحشتناك بووودیلیدردش خ... بند اومدنفسم
 هاشونو مظلوم کرده افهیبا چن تا بچه مواجه شدم که ق... کرد و برسمی غلطنی همچکهی سرمو بلند کردم تا حساب اونیوقت

 ..بودن و زل زده بودن بهم
 ...خوامی قصد نبود،از طرف هممون عذرمد،ازیخاله ببخش:  اومد جلو گفتشونیکی

 بد رفتار هی چون ممکنه بقدی به بعد مواظب باشنی نداره گلم،فقط از ایبیع:  و گفتمدمی زدمو و دستمو رو سرش کشيلبخند
 ؟یکنن باهاتون اوک

  مگه نه خاله؟یرسیاگه بد رفتار کردن تو حسابشونو م:  دختره
 ...می قدي هم بچه ها،بچهیی پرون،عجبی بچـه رو ببدهـــه
 ..نی شماها به خودم بگرسمیاره حسابشونو م:  زدمو گفتمي مسخره البخند

 .. و هــورا گفتندنی باال پرهمشون
 ) خودتنهیع(
 ... اعصاب ندارمــاارشی نادمیــش،یا
 )ی اعصاب نداشتچوقتیتو ه(
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 .... ممنون حاال گمشویلی،خیاوک
 )اقتی لیب(

 .....یخودت
 .....دمی در اوردم و رفتم تو درم کوبکفشامو
 ......ی درو بکوبنی همچچسبهی میلی خنی تا به حال؟امتحان کننیامتحان کرد. چسبهی چقد مالمصب

 
 .... دراوردم و حولمو برداشتم،و رفتم حموملباسامو

 ......دمی رو پر اب گرم کردمو داخلش دراز کشوان
 ؟ینیبی منو مشانس

 که بنده داوطلب شدم ی اطالعاتنی بود اونم همدونهی نبود،ی درست و حسابتی وقت که من حوصله ام سر رفته بود،ماموراون
 ....حلش کنم

 ....می از شانس خرکبعد
 .... تو اصفهان به بچه ها دادنتی روز بعده من مامورچن

 ....شدمی داشتم از حرص منفجر میعنی
  موفق بشنشاالی بگم اخه ایچ....شاالیا

 ....رونی از حموم اومدم بدموی و موهامو شستم حولمو پوشبدن
 ......ــدی دوش چسبــــــــشیاخ

 ..... بافتمشونی ماهغی با حوله خشک کردم و بعدش به صورت تموهامو
 ...... رنگ هم زدمی تل صورتهی
 ...... چسباناهی با شلوار سدمی تاب قرمز رنگ هم پوشهی
 .... انداختمنهی به خودم تو ای نگاه کلهی

 ...نگار قربونم بره. شدم يگری به چه جبه
                             

 ... سمت آشپزخونهرفتم
  بپزم؟ی حاال چخب

 ... کردمتزای بدجــور هوس پاوممم
 ...زی برداشتم و گزاشتم رو مخچالی از ازشوی مورد نلیوسا
 ......... وس،مرغیتزا،سوسی پریتزا،قارچ،پنی پریخم

 ... و گزاشتم داخل فر تا بپزهظرف
 ......دمی کشزی مي دستمال روهی بود و برداشتم و زی مي رويزیهرچ
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 ...دمی برداشتم و به نگار زنگمویگوش 
 ..الو،سالم نگار: من
 ..سالم گلم:نگار
 :.............من
 ؟یگی نميزی شد؟چرا چی چزمیعز: نگار
  خورده؟یی سرت جازمینگار؟عز: من
  چطور؟نه گلم: نگار
 ؟ي دار؟تبي شدضیمر: من
 ــــــــــــــــــزمینه عز: نگار
 ؟ی هستی کسشیپ: من
 ــــــــــزمیاره عز: نگار
  هس حاال؟یک: من
 ...ي گلم فعال باگمی اونجا بعدا مامی دارم مزمیعز: نگار
 ـــبی بــــبی بــبیبــ
 الــو،الــو: من

 ..ااااااادی من خوشم نمدونهینم...کنهی زاااارت قطع می چرا هاهههههههههه
 )یکنی زااارت قطع مينجوری خودت همیچطوره وقت(

 ... فرق داررررررررم،چقدر بگم من فرق دارممن
 )بله بله(
 
 

 .. آشپزخونه و رفتم تو هال و نشستم رو مبلزی گزاشتم رو مویگوش
 ...رو برداشتم و روشنش کردم Tv کنترل

 ،ستی نی درست حسابلمی فهی کانال،اون کانال،نیا
 ...... اف اف دراومدي نه که صداای کنمی مدای پي بدرد بخورزهی چنمی ببگشتمی داشتم مينجوریهم

 ... و از رو مبل پاشدمزی رو گزاشتم رو مکنترل
 ....دکمه اف اف و زدم تا در باز بشه. بودنگار

 ... سرو صدا اومد توبا
 ...گهی دیشعــور،اســکولی شده،بلی،زلی بشی بگم چيا: نگار
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 .. تو بعد شروع کنای بابا،اول بیگی میچ:من
 .. دراورد و اومد تو منم درو بستم و از پشتش رفتمکفشاشو
 ..... پرت کرد رو مبل و بادستش خودشو باد زدخودشو

 ... واسماری شربت بهی نگا نکن منو پاشو برو ينجوری مردم،دختر هميواا:نگار
 . بهت بگماری برو به؟تویهاان؟چ:ه گفت نگاش کردم کمشکوك

 .... نفس همشو تا ته خوردهی اشپزخونه و شربت و اماده کردم و اوردم دادم بهش اونم رفتم
 .. داد به مبلهی و تکزی رو گزاشت رو می خالوانیل

 .... کردمو زل زدم بهشزی رچشامو
 ، تصادف کردمیکی با گه،امروزی دگمی االن میکنی نگا منیچرا همچ: نگار

 . رو مبل لم دادمو و سرمو تکون دادملکسیر
 ، گشاد شدنچشاش

 .... له شدنمی تصادف کردمــا،ماشگمیم:نگار
  شـــــد؟ی چنتیتو جهنم، ماش....عــــــــه:من

 ... احساساتتمنیعاشق ا: بهم رفت و گفتی چش غره توپهی. باحال شده بودیلی خافشیق
 د؟ شیقربانت،خب بعدش چ:من
 .... تصادف کرده بودميگری جهی با گهی دیچیه: نگار
  بودينجوری مدل چشام اقایدق:من
 ... بگمشوی نکن چشاتو بزار بقياونجور: نگار
 .....خب بوگو: من
 عجب یول... شدادهی پنیکه اونم از ماش..نیی پاارمی طرف و بونی شدم تا برم دکوراسادهی پنی له شد،از ماشنمیماش: نگار

 اسکولش کنم خواستمی هم مخوردمی زل زدم بهش که بهم پوزخند زد،منم هم حرص مي اقهی ده دقهی بود،،کال يگــریج
 ،،زنی خاطرات تلخ افتادم تا بلکه اشکام برادیکم ی نی بشم واس همعی ضانی از اشی بخواستمیهمم نم

 :من
  اومده؟شی پی شده؟مشکلی خانوم چکنم،گفتی مهی دارم گردی دی نکن،عــه،خب اها،اره اونم وقتياونجور: نگار
 ....دی برادرم هستهی شبکمی فقط شما سی نی بهش گفتم نه مشکلمنم

 
 
 ... خنــــــــــــــــــــــدهری زدم زی حرفش پقنی گفتن ابا

 ....خخخخخخخخ....يواااااااا
 ....ختیری بودم اشک از چشام مدهی بس خنداز
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 .. باحال گفتهیلیخ
 ..خخخخ..... نگار،،هوش و عقلت ويوااا:من
 ... بگمشوی صب کن بقي کاريکجا:  و گفتدیخند

 نگاه هی..يواا..خخخ.. گفت مگه خارج از شهر نرفتهگرده،کهی از کجا برمگرده،گفتمی برادرتون برمدی ناراحت نباشگهی مبزگشته
 ....يدیدی مدی پسره رو باافهیخ قخخ.. بهش انداختمو گفتم برادرم  عمرشو دادن به شمایهیعاقل اندر سف

 خخخ... ننهي واااااايا:من
 ؟ي بودششی زنگ زدم پی من وقتخب
 .... باهممی دوست شدگهیاره د: نگار
 جـــــــــــــــــــان؟:من
 ...بابا اون شمارشو داد من که ندادم:  و گفتدیخند
 ..رونی بيندازیخالصه شماره رو م:من
 ...اادی نميزی چيبو...گمیم..بااااااااااش:نگار

 ... از رو مبل پاشدمخی سهوی
 ...تزاهامی پيواا

 ...رونی اوردم بی رو با بدبختتزاهای بدو رفتم تو آشپزخونه در فر رو باز کردم و پبدو
 .... خوشبختانه نسوخته بودن،قابل خوردن بودننه

 هــــوف
 تزایاخ جــــــون،پ:  اومد و گفتنگار
 ...ردمواسه تو درست ک: من
 فه؟ی ضعي خوشگل کردنقدهیبه خاطر من ا:  زد و گفتی منو کرد،سوتي نگا از سرتا پاهی ها کردو تزای نگا به پهی نگار
 ....گمشـــــــــــــــــــو: من
 ......ی و نشست رو صندلدی رو عقب کشی صندلدی خندبلند

 .... شب شد که نگار هم شرّشو  کم کرد12 که ساعت دمی و خندمی با هم گپ زدکمی و می رو خوردتزاهایپ
 ....دمی رو تخت و گرفتم خوابدمی پري مسواك زدمو و همونجورهی منم

 
 

 ...دمی زنگنی شدم و صبحونه خوردم و به آرتداری زود از خواب بصبح
 .الـو،سالم:من
 ؟یسالم،خوب:نیآرت
 ؟ياره خوبم،خب اماده ا:من
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 ...می منو بردار برایاره،ب:نیآرت
 جــــــان؟:من
 ...ای بنتی با ماشنهیزهرمـــار،منظورم ا:نیآرت
 ...اومدم: من
 . بوق زدم که درو باز کرد و اومد سوار شدهی متوقف کردم و نای انی در خونه آرتي جلونویماش

 .. هم دستش بود،فک کنم لباساسفی کهی
 .....مارستانی به تمی به حرکت دراوردم و رفتنویماش

 .... بودکی ترافبدجور
 .... بزار خويزی چی آهنگهیگه،ی ضبط واموندت رو باز کن دنی بابا حوصله ام سر رفت،ايا:نیآرت

  بهش انداختم و ضبط و روشنش کردمی چپکنگاه
 .... پخش شداوشی از سی اهنگکه
 
 
 دی که تو دست من پوسی عکسنی ابا
 
 دی که تو قلب من خشکی عشقنی ابا
 
  غمتي انهی تازي ضربه هابا
 
  رفتنتي ترس لحظه لحظه هابا
 
  صحنه قلب من شکستهی دنی دبا
 

  و خنده رو لبتي اون بودکنار
 
 تــــو_اسم#
 

 ادمهی قلبمـــه،کل حرفامون هنوز کنجه
 

  عشق پاکمـــــهروبروت
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  عالــمــهنی اي تو کجاعشق
 

  من نشستشی پیهرکس
 

  بود و هستی از چشام هر چدیفهم
 
  از احساسمـوي شدرد
 

  دست و پامو بســــــــتخاطرات
 
 ... دستشو دراز کرد و ضبط و خاموش کردنیآرت
 .! بود که؟خوبیعــــه چرا بست:من
 .... خوب نبودرینه خ:نیآرت
 ،، باشمـا من رپ دوست ندارمـــش،گفتهیا: من
 ....برعکس من عاشق رپم:نیآرت

 .فمیلباسا رو گزاشتم داخل ک. پارك کردمونویماش
 ؟ی کنکاری چدی که بایدونی منیخب آرت:من
 ..ی ،هزار بار گفتگهی ددونمی بابا ميا:  نیآرت
 ... شوادهی پس پیاوک:من

 .. شدادهی پنی و زد و از ماشنکشیع
 . بختت و وا کردمایخخخخ ب. که چشاشون  روش زوم بودنم،پرستارای شدمارستانی توارد
 دل  دخترا افتاد تو پاچشون،خخخ.... زدهیپی کثافت عجب تنی دقت نکردم،امن
 ، و در و قفل کردممی شدنی داخل اتاق رادوعی و سرتند
 یده،اوخــی خوابدمی برگشتم دیوقت
 .کنهی اخم م،فقطيداری برعکس موقع بشهی معصوم میلی خخوابهی میوقت

 ...فیپـــ
 ... هوادنی متر پرهی هم با داد بنده شونی نشد بنده هم مجبور شدم داد بزنم،که اداری رفتم و صداش زدم که بجلوتر

 .. خودمو گرفتم تا نخندمي زور جلوبه
 ... لباسا رو بپوش زود باشنی برو اای پاشو بنیرادو:من

 ؟ی کنداری بیتونیمث آدم نم:  زل زد بهم و گفتبااخم
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 . برو بپوششونای بمینکی مورد بحث منیپــــوف،زود باش بعدا در ا: من
 ؟؟..کجا بپوشم:  رو گرفت و گفتلباسا

  نظرت؟؟بهییدستشو
  هااااشهی اکبـــر،صبرم داره تموم ماهللا
: دمیاز پشت در پرس.ومدی اطراف نمنی ایشکی موقع هنی و منتظر موندم تا بپوشه،حواسم به اطرافم بود،ارونی اتاق رفتم باز

 ؟يحاضر
 .اره:  نیرادو

 ، تومی رفتنی آرتبا
 ...بیچقدم خوشت.می بوده خبر نداشتيگری جاوووووووو،عجب

 ... بودنیکی شده،لباساشون نی به آرتهی شببایتقر
 ؟ی اوکی تو هم برو مواظب باش جلب توجه نکننی بپوش و بعد از چن متوی بعدي توهم لباسانیخب آرت: من
 ...باشه،به سالمت: نیآرت
 جنی گیلی خدی نفهميزی هم چشکدومشونیه. می از اونجا خارج شدعی تند و سررون،وی بدمشی گرفتم و کشنی رادوي بازواز

 .. شییخدا
 .رونی بادی بتونهی زنگ زدم و گفتم منیبه آرت ،،

 ...نی و راتنی خونه آرتمیدی رسنکهی گاز دادم تا اتونستمی و منم تا مموی شدنمی سوار ماشيزود
 .رونی تنه برهنه اومد بمی خابالو و ني  با چهره نی شدم،و زنگ درو زدم که راتادهی پنی ماشاز

 چه وضعه در باز نی بپوش ای درست حسابزی چهی ــن،،برویرات:  و داد زدمدموی کشي بلندغی جهی صورتمو برگردوندمو و يزود
 .ای بپوش بزی چهی؟برو باال .نوقتی تا ايدیکردن؟تو چرا خواب

 .. خدايخدا به داد من برسه،ا: نیرات
 .. نشددهی غر غرهاش شني صداگهی غرغر کنان رفت که دينجوریهم

 ؟ي راحت شدایب:  اومد و گفتنی چن مبعده
 ..نیی پاادی گفتم بنی بهش زدم و به رادوی محکمی پس گردنهی و برگشتم

 ...دمی اخم کرده بود انگار ارث باباشو دزدنیهمچ
 ...گفتمی که می راد هست،هموننی رادوياقا*   اشاره کردمنیبا دستم به رادو*نین،ایرات: من
 .. هستم خوشبختمنیمنم رات:  دستشو دراز کرد و گفتمنیرات

 . تومی دست دادن،و رفتگهی دباهم
 ی بحث باهام بدوننی نباشه حوصله بحث ندارم،همه هم م،حرفمی بموننجای رو اي چن روزهی دی تو بانیخب رادو: من
 ،دسیفا
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 .ي ببرفی هر جا دلت خواست تشریتونی موفتهی بابی بگزره و اب ها از اسکمی 
 ...اااریرو حرف من حرف ن:  بکنه که نزاشتم و گفتمی اعتراضخواست

 ... نگفتيزی کرد و چی وحشتناکاخم
 ... رنگيهوه ا برو سمت چپ در قی جان اتاقت باال امادس خواستنیرادو:  و گفتنیی از پله ها اومد پانیرات

 . از پله ها باال رفتنی تشکر از راتهی پاشد و با نیرادو
 ....کنه،عجبــــــــای تشکر هم نمهی کار کردم نهمهیشعــــور،ایب

 نجا؟ی بمونه ادی چند روز بانیا: نیرات
 ....،شهی می چنمی ببمارستانی برم تدی باس،االنی معلوم ندونمینم: من
 ..ي بردی؟نباي شدوونهید: نیرات

 ... کاره خودم بودهشنیاگه نرم مطمئن م: من
 . بودنی در زده شد،ارتزنگ
  ،سالم:من
 ،سالم:نیآرت
  شد؟یخب چ: من
 ....... تختي روکمی نشد،راحت پاشدم اومدم فقط ی خاصزیچ:نیآرت
 ؟ي کردکاریچ:من
 ....دهیبالش مالش گزاشتم که انگار مثال خواب: نیارت

   بهش کردمیهی نگاه عاقل اندر سفهی. انصافاي کردیبعله کار باحال:من
 ... از رو مبل پاشدمو

 ياز اسباب باز.دی کني گلم،واستون داداش اوردم باهاش بازيبچه ها: بعدم با خنده گفتم...امی من رفتم بازم منیبهش بگ:من
 ،دااااایدعوا نکن.دیهاتون هم بهش بد

 ..... خارج شدمي چشمک هم بهشون زدم،و تندهی
 ...مارستانی شدم و رفتم به تنمیسوار ماش... خنده هاشون بلند شديصدا

 
 
 . داخل اتاقم گزاشتم و خارج شدمفمویک

 . برخورد کردمیکی بود،که با نیی پاسرم
   باالترس،ی هم نکلی خوش هنی باال،همچومد،اومدمی براق،اومدم باالتر ،از شلوارش خوشم نی کفشارو مشکاووو
 ....الدنگ. بودیبرهان.نمی رو ببششی گاومي تونستم چهره االن
 ...ي تو فکریلی روز ها خنیا: یبرهان
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 .... گفتهینه ک: من
 ...از رفتارت معلومه:  یبرهان
 کنم؟ی رفتار ميمگه چه طور: من

 ..حاال بماند:  یبرهان
 . بدو بدو اومدندنمی واسش نازك کردم و رفتم سمت پرستارا که با دی پشت چشمهی

 ......سی ننی رادودنی فهمانگار
 شده؟یبچه ها چ: من
 .. فرار کردهمارای از بیکی.می بدبخت شديواا:  الله
  ممکنه؟مگه درا قفل نبود؟؟چطوریچــــــــــــــــــ: من

 )؟؟ي نشدگری باز؟چرایکنی مي خوب بازیلیخ(
 .. بهش فکر نکرده بودمدونمی نمواال
 .. شده فرار کردهدونم،هرطورینم: الله
 مار؟یکدوم ب: من
  ...312 اتاق ماریب:الله

 .!!ادیچقدر آشنا م:  متفکر به خودم گرفتم و بعدش گفتمي چهره
 .. خودمو نگران نشون دادم و گفتمبعدش

  اتاق چند؟ی گفتنمیصب کن بب: من
 .312: الله
 .. يوااا..... منهماریاون که اتاق ب: من

 ...نشون و دستاشونو گزاشتن رو دهدنی کشینی ههی همشون
 د؟؟یکنی دادم چه مشی من خودم فراردی بدونزهرمـــار،شما

 ... و درشو با شدت باز کردم،پرستارا هم از پشت سرم اومدندمی حالت هول وار به سمت اتاق دووبه
 ....من که درو قفل کرده بودم! شد اخهينجوری نه،چرا ايوااا: من
 .. باز کردهيزی چهی با دیشا: الله

 .... بودهیرکیعجب ز:  از پرستاراگهی دیکی
  شده؟؟؟یچ:  اومدی برهانيصدا
 ..سادنی سره جاهاشون واخی پرستارا سي همه
 .... فرار کردهماری اومدم پرستارا گفتن بیدونم،وقتینم:   خودمو هل و نگران نشون دادمو گفتممنم

  فرار کرده؟چطور ممکنه؟ی چیعنی:  توهم و گفتدی کشاخماشو
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 ،دمی االن فهمنیواال،منم هم دونمینم:من
 .... شدهی چنمی چک کنم ببناروی دوربرمیم:  بهم انداخت و گفتی نگاه مشکوکهی یبرهان

 .. رفته بوووودادمی خدااا ي؟ای اگه بفهمن چيوااا... زدخی سرتاپام
 نــــــه

 
 ... و اونا هم متفرقه شدندی سرشون داد کشی سرش رفتم،پرستارا هم اومدن که برهانپشت

 ...گــهی دادی بي پرستارهی یزاشتی ،حداقل مرمی من تنها نميوااا
 .... کنهری بهم رحم کنه،خدا به خخدا
 ...فرسمی تا صلوات م1000 کنمی بگزره نذر مری به خی چهمه

 ..نیآمــــ
 ....وی مسرستی فزیدیل خانوما مقدم ترن؟دونهیشعـــور،نمی بــشیچ.... اتاقشو باز کرد و رفت تودر
 ... بفهمیدونینم

 .....توری شد به مانرهی تابشو باز کرد خلپ
 .... اونجا زد رو استپمی که ما خارج شدی همون موقعدرست

 ه؟ی کنیا
 ؟ی؟چی بگم؟چی؟چ. بگمی دد چيواا

 ،، کن،فک کنفک
 .... از دوستامهیکی: من

  اومده بود؟ی چيبرا: یبرهان
 ....رونی بمی باهم رفتم،بعدشمی برش دارمی باهاش اومدنجای خونم مونده بود ادیمن کل: من

  منتظر بمونه؟نی تونست تو ماشینم: یبرهان
 ...نهی و ببطی محـــر،خواستینه خ: من

 ...نطوریکه ا:  انداخت باال و گفتابروهاشو
  شد؟یخب پ چ: من

  بره؟ی به راحتتونهی کمکش کرده چون خودش عقل نداشت که چطور میکی ،انگار دونمینم: یبرهان
 .... زل زد بهمي جورهی مشکوك و بعدش

  کنم؟کاری چيواا
 )کنهی کار میلی خی موارد از جلو برآمدگنیتو ا(
 ...نی آفرولیا

 ..... دادمشی انگار من فراریکنی نگا منی؟همچیگی چه ميدار: ی انداختم پس کلم و با داد گفتصدامو
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 ؟؟...ي ندادشیاز کجا معلوم که فرار: یبرهان
  بدم؟شی عقلمو از دست دادم تا فرار؟مگهیگی می چیفهمی مچیه: من

 افتــاد؟....ی کننی بهم توهي قضاوت نکن،حق ندارزوود
 ... شده بودقرمز
 ...ياخخ واا.چوندی دستمو گرفت و پمچ

 ؟يدی فهميبری اخرت باشه صداتو واسه من باال ميدفعه : یبرهان
 ...گمیول کن م. ول کن دستمو،شکستیییا: من

  کهرونی ول کرد و از اتاق زد بدستمو
 ... و داد زدمدمیی پشتش دواز

 .. کار کنمنجای عمرا اگهی الدنگ دکثافت
 ..یاخراجــ:  و پوزخند زد و گفتبرگشت

 ....هه قبل از اخراج کردنت استفا دادم: من
 ....رونی بود برداشتم و از اونجا زدم بیر چ برگشتم و رفتم تو اتاقم هبعدم

 .. موقع سرهنگ زنگ زد که منم کل ماجرارو بهش گفتمهمون
 ... کننری دستگتوننی گفت که حکم اومده وماونم

 ...فمی و خاموش کردم و انداختمش داخل کی کردم و بعدشم گوشی سرهنگ خداحافظاز
 ...دی دمی خواهگروی زندان هم دي هالهیکثافت،ههه پشت م:   و گفتمدمی  کشی و خوشحالي از سر شادغی جهی
 .... کردنکاری چنمی رفتم ببنی و راتنی به سمت خونه آرتی خوشحالبا

 ... درو زدم که ماندانا درو باز کردزنگ
 ؟یکنی مکاری چنجایتو ا:من

 ... تو بابا همه هستنایب: ماندانا
 ... بله همه بودن به جز مندمی تو درفتم
  احواالتتون؟زیبروبچ عز. اوردفیجمعتون که جمعه گلتون کم بود که اونم تشر.سلــــــــــــــــام: من

 ...خلمون کم بود که اومد: پرهام
  چشت کور بشه؟؟بزنمینیبی رو نمی گلنی به ا؟منی گفتیچ: من

 ..میغلط کرد: پرهام
 .. بزاااارهی از خودت مايهوووو: نگار

 ... خنده از اون طرف سالن بلند شدي صداهوی
 ....خندنی و مگنی نشستن دارن منی و آرتنی و راتنی رادودمی برگشتم دیوقت
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 ...شدی باز نمشتری بنی چشام از ازیسا
  بلده؟بلده؟دنی خندنیرادو
 ....نمیبی مایچ... الجالبجلل

 ....شیی خدامی کرد،حاليد واسمون آوريعجب برادر: چشش به من،گفتی وقتنیرات
 ....کنهی چقد اخم و تخم منیگی منیایمن گفتم االن شماها م.جــــــــــــــــان؟: من
 ... هم شوخ طبعهیلینه اتفاقا خ: نیآرت
 ...شدی باز نمنی از اشتری دهنم بمن
 .... توشرهیببند ملخ م: نگار

 ... نگا کردمنی بستم وبه رادودهنمو
 ه؟ی؟اخم و تخم واسه من خنده واسه بق..ـــمیداشت: من
 ... که هسنهیهم:  اخم کرد و گفتبازم
 .....ـفی پـفیس،پی ادم نهیخنده هاتم شب...ــــــــشیچ: من

 ...می طرف نشستهی می ماندانا و نگار و گرفتم و رفتدست
 ...کنمی روز خفش مهیبچه ها من :من
 .. ندارهی خوبونهیر با دخترا مانگا..کنهیواس ماهم اخم م... بابای خیب: نگار

 .... خودتهيلنگه :ماندانا
 ...اوووق.. خدانکنهيواا: من
 
 

  شد؟ی چتی؟ماموريخب عسل چه کرد:نگار
 ...شهی هم بسته ممارستانی کنن،تری فک کنم امروز برن دستگگهی دیچیه:من
 .آها،خوب شد:نگار

  بمونه؟پدرو مادرش کجان؟نجای ادی بای تاکنی رادونیا:ماندانا
 ... دوتا برادر خل و چل ازش خوششون اومدهنی واال فعال که ادونمینم... دوسالسي پدرو مادرش انگار بچه گهی منیهمچ:من
 ،آره بدجــــــور:نگار
 ....خدا به دادمون برسه:من
  دوستان؟دیبچــه ها؟عــه ببخش:نیرات
 ...می کني بازدیایب

 م؟ی کني بازیچ:من
 ..قتیجرات حق: نیرات
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 .. کنمي غلط بکنم بازگهینه من د: پرهام
 ...ستمیمنم ن:  نیآرت

 .. تو سرشون دارنی شومي نقشه هاناید؟ایدید:  گفتنیکه آرت.میدی خنددی و ماندانا و من پلنگار
 ....ی خوبنیمن؟من به ا: من
 ....دی ترسدیاز مظلومان با: نیآرت
 ...اون کجاش مظلومه؟خوده جادوگره: نیرات
 ... و کفشمو دراوردم و پرت کردم سمتشدمی کشی بنفشغی جهی
 .... درست خورد تو سرشيری به نشونه گولیا

 ؟یکنی مکاریچ...اخ سرم: نیرات
   زشتوو،،ابلهیحقته،،جادوگرم خودت: من
 ... غلط کردنید،راتیببخش: نیآرت
 . بزاارهیاز خود ما:  بهش زد و گفتی پس گردنهی نیرات

 ...می کني بازلی اسم و فاممی گرفتمی بحث تصمی با کلخالصه
 .. و پرهامنی اول من بودمو و آرتگروه
 نی بود و ماندانا و راتنی دوم رادوگروه
 ... نکرد چون پاشد رفت خونه عمشي هم بازنگار
 گه؟ی میخب اول ک: من
 ...دیشما بگ: نیرات
 ...میبگ* خ* ازمی و گفتمیشورت کرد بچه ها مبا

 خ: من
همزمان باهم استپ .نوشتی منیگروه اوناهم رادو.کردنی هم کمک منی تند تند شروع کردم به نوشتن پرهام و آرتزود
 ...میگفت
 جهیخد=اسم: من

 جهیخد:نیرادو 
 خر= وانیح: من
 خوك: نیرادو
 خرم آباد=شهر:من
 خرمشهر: نیرادو
 خرمالو=وهیم:من
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 اریخ: نیرادو
 خاور=نیماش: من
 خاور= نیرادو
 ....می که اخرش ما برنده شدمی کردي دوسه بار بازينجوریهم

 ... شام مهمونمون کننهی قرار شد و
   و ماندانا هم عزم رفتن کردنپرهام

 ...می کردی باهاشون خداحافظکه
 ..زی مياخم کرده بود و زل زده بود به کنترل رو.نی رادوي رو مبل جلونشستم
 رو روشن کردم Tv  و برداشتم وکنترل

 ..Tv  بودم،پاهامو رو مبل جمع کردم و زل زدم به صفحهلمای فنجوری اداد،عاشقی میسی باحال پللمی فهی
 ؟ي کردکاری چمارستانیت: نیرادو
 ....استفا دادم: من

زل زده بودم به سواالش  Tv  که بهي صورتمو برنگردوندم و همونجوری االن چهره متعجبش رو مجسم کنم ولتونستمیم
 .....جواب دادم

 ؟ي استفا دادی چيبرا: نیرادو
 .. اعصابمو خورد کرده بودرشیمد: من

 ... نگفتيزی چگهی گفت ودی اهانهی
 .. فرا گرفتیکیهمه جارو تار.... بود ومنم تو اوجش بودم که برقا رفتلمی حساس فيجا

 .... شانسنیتف تو ا.نمی ببی درست و حسابلمی فهی که من زارنی،لعنت،نمیاکهـــــــــــــ
 ...شدی نمدهی جا دچیه.. مبل گرفتم و بلند شدمي دسته هااز

 ...... کردم به صدا زدن بچه هاشروع
 ـــــن؟یــــــن؟رادویـــــــن؟آرتیرات: من

 .. دار هم هستهی چه قافماشاال
 ....نمیبی نميزی من چيواا.... با شماهامين؟هووووووییپ کجا.الـــو: من
 ....دمی از پشت شنی کسي که صدارفتمی گرفته بودم و جلو مالی وسااز
 ....یی جاهی هوا که باعث شد سرم بخوره به دمی متر پرهی

 .. نفرهی کرد و افتادم روری فرش گي موقع پام النی بودم زود برگشتم که همدهیمنم که ترس... اومدی اخ اخ کسيصدا
 ...نی شد و نتونست تعادلشو حفظ کنه،اونم افتاد زمری بودن غافل گییهوی افتادنم نکهی نفرم به خاطر اهی اون
 ...دمی شکست استخوناشو شنيصدا
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 ... هس فلج شدی هر کچارهی بیاوخــ
  که من روت افتادم؟هــان؟ی هستی تو کيهووو: من

 )گنــای منی به ایاز جلو برآمدگ(
 .... کهمیبدهکارم شد: طرف
 .....نهی رادوي که صدانی اعـــه

  قحط بود؟ن؟جای تو سرش چرا افتادم رو ان؟خـــــــاكیمن افتادم رو ا. ننمي وااااااااااایهــــــــــــ
 )نی رو رادوي که چرا افتاددونمینم(

 ؟یکنی ممسخره
 )ي دارفی خل تشریلیخ(

 .... تو رفتم دااااابه
 ...  بحث با وجدان جونم و ناتموم گزاشتمنی رادوي صدابا

 ..نمیپاشو از روم بب: نیرادو
 ....از خداتم باشه من افتادم روت. ام هس که من روش باشميحاال چه تحفه ا:من
 ... بغلمياز خداتم باشه افتاد: نیرادو
 .. ول نخوورشمیاالن پا م..ختیسقف ر: من
 چقدر يوااا...نشی و دوباره شترق افتادم روش و دماغم محکم خورد به س کردری پام به کجا گدونمی روش پاشدم که نماز

 ....مماخم شکست.سفته
 ؟ی بمونخوادی دلت میلیخ: نیرادو
 ؟ینیبی شما منمیبی رو نمییدرضمن برقا هم رفته بنده جا....کنهی مری گیی جاهی پاشم پام به تونمیزهرمــار،من نم: من

 ... کردیپووف
  کجااان؟نی و آرتنی راتنیاههه ا: من
 ،گــهیپاشو د: نیرادو
 ...خودت پاشووووو.... عـــهتونمی نمگمیم: من
 .... برقا اومد و همه جا روشن شدنی حنیهم. حرکت جاهامونو عوض کرد و از روم بلند شدهیبا ....باشه پس:  نیرادو

 .... بستم و بعدا اروم اروم بازشون کردم تا به نور عادت کننچشامو
 .ــــــــــــــشیاخ
 
 

 ....نمیخودتو جمع کن بب.... قلب مانی اي جنبه ای خبرته بابا،عجب بد،چهیکوبی تند تند مقلبم
 .ـدی کشری بلند شدم که پام وحشتناك تنی رو زماز
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 ....نی گفتم و دوباره نشستم رو زمیاخ
 ،گرفتی ممی داشت گريکرد،طوری درد میلی خپام

 ... بره رو هواغمی باعث شد درد کنه و جنی عقب و ادمشی که کشرهی رو زانوهاش نشست و خواست پامو بگنیرادو
 ....نمی جلو بباریپاتو ب: نیرادو
 .... باالدی کشکمی دستش به پوست بدنم بخوره پاچه شلوارمو نکهی بردم جلو و اونم بدون اپامو

 ....رونیچشام از حدقه زدن ب... ساق پامدنی دبا
  شد؟ی زخمیک

 ، شدهیزخم: نیرادو
 . بلند شمخوامیاخخ،برو کنار م: من

 .... بلند شدم و خودمو آشپزخونه رسوندمنی زمي بوود،از رویمنم باهر بدبخت. رفت کنارپاشد
  ،زی و پامو بلند کردمو گزاشتم رو می صندلي رونشستم

 ــــن؟یــــــــــــــــــن؟آرتیرات:  زدمداد
 د؟ی هستي گورکدوم
 ن؟ی دعوا کردنیبا رادو:  پام چشاش گشاد شد وبا تعجب گفتدنی اومد تو و بادنی راتنی چن مبعده

 ...... فکرش به کجاها رفتهنی باش ببنوی گرفت اخندم
 ...اری و بتی اولي شده،جعبه کمک های خورد زخمیی جاهی به ر،پامینه خ: من

 ... کنه که نزاشتم و خودم پانسمانش کردمی و جعبه رو اورد خواست خودش ضدعفونرفت
 .سرهنگ بود. زنگ خوردمی گوشنی حنی که همدمیچیپی رنگ و دور ساق پام مدی باند سفداشتم

  شد؟ید؟چیالو،سالم عموجان،خوب: من
 .... شدنری اونجا دستگي به همراه چن تا از کارکنای برهانای بسته شد،پومارستانی گذشت،تری به خیهمه چ: سرهنگ

 . ممنونیلی خوبه،خب خیلیخ: من
 ....ی رو حل کنتی مامورنی ای تشکر کنم دخترم،تونستدیمن با: سرهنگ

 ... بودفهیدرضمن وظ.. نبود عموجانیکاره سخت: من
 ... حلش کنهتونستی مي نبود سروان علویاگه کاره سخت: سرهنگ
 .. اووووهاووووووه
 . ادارهایفردا ب: سرهنگ

 د؟ی نداريچشم،کار: من
 نه دخترم خداحافظ:سرهنگ

 ...خداحافظ: من
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 .... باند دور ساق پام ادامه دادمدنیچی و به پزی و گزاشتم رومیگوش
  پاشدمیاز رو صندل.. تموم شدیوقت
 کجا؟:  گفتنی آرتکه
 ...خونه آق شجاع: من
 ؟ی کنکاری چيخوایخونه آق شجاع م: نیآرت
 .....سرتو بزار تو باغچه.کلوچه.به توچه؟تربچه: من
 ... ندارمیمن حرف:نیآرت

 ات رو فهی کنم وظی رانندگتونمیبرادر بنده چالق شدم نم:  و گفتمنی پرت کردم سمت آرتچوی برداشتم و سوفموی و کدمیخند
 ـ..انجام بنمــا

 فــــه؟یوظ: نیآرت
 ...ااااادی من خوابم ممی برایاوهوم،ب: من
 ...پـــــــــــــــوف:نیآرت
  هــا؟یمواظب عشقم باش:  شدم گفتمادهی پی منو رسوند خونه وقتنیآرت
 عشقت؟:نیآرت
 ... عشقمگهیآره د: من
 ؟یگی منویرادو: نیآرت

 ...... اوووووقییییییییی من؟ان؟عشقیجـــــــــــــــــــان؟رادو
 ....گمی منمویزهرمــــار،ماش: من
 ؟یگرفت.کنمی متی خط خطوفتهی خط روش بهی:  چش غره بهش رفتمو گفتمهی گفت که یاهان

 ... گفت و رفتي باز کرد و افتــــــــاد کشدارششوین
 ..... رو تخت و بشمـــــــــار سه خوابم برددمی پرمنم

 
 ــــــــــــــــــنگیزر
 ــــــــــــــــــــــنگیزر
 ،،،ی بشی بگم چي عقربه هات بشکنن،آي،ايری بميآ
 .. از رو تخت بلند شدمی و سستی کرختبا

 ..واریکه خوردم به د.گشتمی میی بسته داشتم دنبال دستشوچش
 . بود رفتم سرو صورتمو شستمی هربدبختبا

 انگار ه،موهاینجوری همشهی تعجب نکردم،واال همدمی دنهی خودمو تو آی تا موهامو شونه کنم،وقتسادمی وانهی آي جلواومدم
 .. زانوم اومده بود،چشا پف کردهي تا روشیکی شلوار ن،پاچهیی پایکی باال یکی  لباس نیبرق گرفته،آست
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 .. واسه خودمشمی مي صبح ها عجوبه اخالصه
 ... سرم بستمشي رنگ باالی آبپسی شونه کردم و با کلموهامو

 به همراه چادر ودمیرفتم اتاقم و لباس فرممو پوش. کردمزی همه جا رو تمنکهی درست کردم و خوردم،بعده امروی نهی نیی پارفتم
 ...... از خونه خارج شدمیو گوش

 ..... گرفتم و رفتم ادارهی تاکسهی
 
 .. نشستمی صندلي تقه به در زدم و وارد شدم،احترام دادم و رو دو

 سالم،عموجون: من
 ،سالم دخترم: سرهنگ

 ، ادارهامی بنیخب عموجون گفت: من
 .کنمی اعتراض قبول نمگهی،دی روز مرخص7 نکهی ات،وی بگم از بابت حل مامورکی بهت تبرخواستمیآره،م: سرهنگ

 .. و بده بهمسی گزارش هم بنوهی نکهیو ا.کنمی اضافه متی مرخصي بدم، به روزهاتی بهت ماموری و بگيای باگه
 ... گشاد شده زل زدم بهشي چشابا

 . تورو خدا؟؟نهیچـــــــــــــــ
  گربه شرك کردم و نگاش کردمي چشاهی شب مظلوم کردم و چشاموافمویق

 ...ي بریتونی،میمرخص:  گفتي جدکه
 . پاشدم و احترام دادم و خارج شدمی صندلي رواووووووف،از

 ... و شروع کردم به نوشتن گزارشی سمت اتاقم رفتم و نشستم رو صندلبه
 ، از سربازا دادم و گفتم بده به سرهنگیکی تموم شد به یوقت

 ...ی روز مرخصـــــــــ7 ي به سوشیره خارج شدم و پ از ادابعدشم
 
 ... ازشون خبر مبر ندارمهیچن روز. رفتمنای سمت خونه رها ابه

 ... جون درو وا کردمهی درو زدم که رحزنگ
 گذره؟ی من خوش م؟بدونيچطور.. منیسالم تپل:من
 ... بودیبدون تو عالـــ...یسالم،،چقد گفتم بهم نگو تپل:  خانوممهیرح
 ...نجامی شد کال اينطوری من؟حاال که اــم؟بدونیعــه داشت:من
 ...می راحت بوداتیطونی از شر شي نبودی کنه چند وقتریخدا به خ: مهیرح
 ...گرفتی منو مي جاگـهیوااا خو رها بود د: من
 ، که سرش تو درس و مشقشهسینه بابا اون مث تو ن:  خانممهیرح
 ...ـــــشیا...حاال من درس نخوندم انگار: من
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 .....نمی برو تو ببایب:  خانممهیرح
 ... منیچشم تپل: من
 .... شدممی شو برداره که فرار و برقرار دونستم و جیی شد تا دمپاخم

 ...رونی دادم که الناز جون از آشپزخونه اومد بیی بلند باالسالم
 ... خونه سوت و کور بوددی چن وقته نبوددیسالم عسل خانوم،خوش اومد: الناز
 .... گزاشته بودمی رها رو من واس چنی پ ازم،عــهیسالم عز: من

 ... کمک به سرمه جون اومدني خانوم و الناز جون برامهی رحنیا
 ....... پله ها رفتم باال و بدون در زدن وارد اتاق رها شدماز

 ...من اومدم..سلـــــــــوم: من
 ....کرد و تا جا داشت چلوند محکم بغلم دی تخت پري رواز
 ی به بوس نبود رسما تف مالهی بوسش که شبي و جادمی گونم کشي خودم جداش کردمو به حالت چندش وار دستمو رواز

 ....کرده بود و پاك کردم
 ... چه وضعشهییییییییییا: من
 ... بووووددهیکثافت دلم تنگول... کهي نداراقتیخف باو ل: رها
 ....  وقتهی يشدیزبونم الل خفه م... سر کوچه گشادش کنهاطیخ نی هميدادیخب م:من
 ....ههههه بامزه:رها
 ... مزهیب: من
 ...نـــمــک: رها
 ...نمـــکدون: من
 ... سرشو خاروند و زار مانند نگام کردرها
 ........ کنرونیفکر بردن تو بحث با منو از کلت ب: و گفتمشیشونی و با انگشت اشارم زدم رو پدمیخند

 ....رسمی روز حسابت رو مهی:  ضربه به دستم زد و گفتهی
 خب چه خبرا؟بدون من خوش گذشت؟..حاال کو تا اون روز:من
بابا بله رو بگو هم منو ..ارهی درمي بازشیری سيادی بهزاد زنیفقط ا.....فتادهی نی بابا اتفاق خاصیچیپــــــــوف،ه: رها

 ...خالص کن هم اونو
 شه؟یبازم مزاحم م:  تو هم و گفتمدمی کشاخمامو

 ...سیاره بابا دست بردار ن: رها
 ....کنمی و دکش مدمی دانشگا جوابشو مامیفردا خودم باهات م: من

 ....ـــولیا: به هم گفتدی کوبدستاشو
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 ....خب از تو چه خبر:رها
 ..... روز مرخصم7...سی نیخبر؟واال خبر خاص:  و گفتمدمی تخت دراز کشيرو

  هفته؟نیا: پکر شد و گفتافشی قرها
 ؟..اره چطور:من
 .... کامل درس بخونمدی هفته کال امتحان دارم بانیاههههههه،من ا:رها
 ... هفته بعدي بندازی تونینم

 ؟ي دارکاریتو با من چ:من
 .....ی ولمیگزرونی خوش مرونی بمیری مگفتمی،می روز مرخص7بابا : رها
  دلت تنگ شده؟نقدی ایعنی...زمی عزیاوووخــ:من

 ... مظلوم کرد و سرشو تکون دادافشویق
 ... فدات شمیالهـــ:من

 .... و بغلش کردمدمی کشدستشو
 .....میدی تخت خوابي روگهی و باهمدمی باهم حرف زدگهی دکمی

 
 

 .....اووووو چخبره. بود11 شدم،ساعت داری بی وقتصبح
 ... رو تخت پاشدم و رفتم اتاق خودماز

 ......شهی جا مث تخت خود ادم نمچیه....عضله هام گرفته بود.... بدنم کوفته بودتموم
 .  امروز که مرخصمخب

 ) بکپ بزار منم بکپمریپس بگ(
  به خرس بگم برو من جات هستم؟یعنی
 )قایدق(

 ....یاوک
 .....دمی پاهام قرار دادم و به همون حالت گرفتم خوابنی رو تخت خودم و پتو و بدمیپر

 
 ....دمی نفر از خواب پرهی دست دی شدي تکون هابا

 ..... بودنگار
 ... دادش رفت رو هواي رو سرش که صدادمی و برداشتم و محکم کوببالش
 ؟یزنی م؟چرايمگه مرض دار:نگار
 ..... به اون وضع؟اونمي کرددارمی از خواب نازم ب؟چرايمگه مرض دار: من
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 .... رو بدم و برمياومدم خبر: باز کرد و گفتششوین
 ؟ی پشت تلفن بگی تونستیخبرتو نم: من
 ........گفتمی رو در رو مدیبا...شدینوچ نم:نگار
 .....خب بنـال:من
  ددر دودورمی برمی گرفتمیبا بچه ها تصم: نگار
 .... به سالمتنیخب بر: من
 ....ياری مفیشما هم تشر: نگار
 ... بخوابمخوامی من مایپاشو برو حال دار: من
 ...ی خرس گفته زک؟بهياز ساعت خبر دار: نگار
 مگه ساعت چنده؟... گفتمنوی همقایدق:من
 ...ساعت سه ظهره: نگار
 ....دمی فنر رو تخت پرمث
 ....سادمی خرس واي جايادی زگهی د؟نهیچــــــــــ:من
  واس خودت؟یگی میچ: نگار
 ... من و خودمهنی مسئله بهی یچیه:من

 .... شد رفتوونهی دگهیخندم گرفت االن م..خخخ... گشاد شدنچشاش
 ... گفتمنوی همقایدق: نگار
 ؟ی گفترویچ: من
 ... رفتي شدوونهی دنکهیا: نگار

 ... تکون دادمي سرهی تاسف ي و واسه خودم از رومیشونی رو پدمی باز من بلند فکر کردم؟دستمو کوبيواا
 ....دیبری مفیخب کجا تشر:من
 ... شمــالمی برمیخوایم: نگار
 ؟شمــــال؟یچــــــــــــ:من

 آررررررره:  باز کرد و گفت ششوین
 ....عاشق شمال بودم... منم خود به خود باز شدشین

 ؟.. هستنایخب ک: و گفتمدمی بهم کوبدستامو
 ....نیرادو+ بروبچ خودمون :  زد به چونش و خاروند و گفتدستشو

  شد اون چـــرا؟ی بادکنک بادم خالمث
  شد؟اهههههپی زود وارد اک؟چهیاونو واسه چ: من
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 .مشیاری پسرا گفتن بدونمیواال نم: نگار
 .. کنهری به خنیخدا عاقبت منو با ا: من
 خخخخ..نیمونیمث گربه و سگ م: نگار

 .... بهش رفتم که خفه خون گرفتی چش غره توپهی
 ... دانشگارفتمی با رها مدی اومد باادمی هوی

 ... رو سرمدمی کوبی دستدو
 ... دانشگارفتمی مدیخاك تو سرت نگار من با: من
 ؟ي دارکاریبا سره من چ... خاك تر سر خودتيهوو: نگار

 ..نمی پاشو شرّتو کم کن ببیخب خبرتو گفت:  گفتمیی سمت دستشودمییدووی که مي و همونطوردمی پرنیی رو تخت پااز
 ..شد گفت و از اتاق خارج یشی اهی نگارم

 کننی مرونی ادمو بينجورین؟ای گرفتادی
 
 

 ....رونی اومدم بي دشور،ازي ضروراتی از انجام عملبعد
 ...شدی چن تا لقمه درست کردم و خوردم،حاال صبحونه هم حساب نمنیی پارفتم

 
  زنگ زدم و ادرس رو دادمی تاکسبه

 ...سادمی کمد واي رفتم باال و جلوبعدش
 .... از کمد دراوردماهی مقنعه سهی زانو و ي تا رواهی سي مانتوهی به همراه ی شلوار لهی

 ...ملی برق لب زدم به همراه رکمی سادموی وانهی ايجلو
 .... و از خونه خارج شدمفمی و انداختم تو کی گوشدم،وی پوشلباسارو

 ...سوارش شدم وبه راننده گفتم بره به دانشگا.. اومدی همون موقع تاکسکه
 ... تموم بشهدی باگهی کنم کالساش دفک
 .....  شدمادهی رو دادم و پهی دانشگا توقف کرد و منم کرايجلو

 شد؟ی مدای اونهمه دانشجو پنی مگه بیول...گشتمی چشم دنبالش مبا
 ...اخمام خود به خود رفت توهم.....کنهی و داره باهاش بحث مسادهی پسره واهی ي جلودمی سرمو برگردوندم دیوقت
  اومده؟شی پی،مشکل.سالم:  محکم رفتم جلو و روبه رها گفتمي قدم هابا

 .... نبود جز بهزادینم،کسی هردوشون برگشتن،تونستم صورت پسره رو ببیوقت
 .. اخمم هول کرد و به تته پته افتاددنی توهم کردم که بهزاد با دشتری باخمامو
 ... عسـلیخوب.خـ..سالم..سـ..عـه: بهزاد
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 ؟ی رها هستشی چرا پ؟سومایکنی مکاری چنجای ا،دوماییایمیاوال عسل نه خانوم ک:فتم محکم گسردو
 ... تا باهات حرف بزنهزدمیداشتم باهاش حرف م: بهزاد

 ...گهی می چدونستی ترس خودشم نماز
 ي کردجادی واسه رها مزاحمت انمی بعد ببي بار جوابتو دادم،نـه،افتاد؟دفعه هی پسر،من اعصاب معصاب ندارم،همون نیبب: من

 ....نمتی نبنورای اي پسر جون؟حاال هم هرّی و تو گرفتدونمیمن م
 .... توهم و به سرعت دور شددی کشاخماشو
 .... از حدقه دراومده زل زده بهمي باچشادمی سمت رها دبرگشتم

 ه؟یهاا؟چ: من
 ؟ي برخورد کردينجور چرا اوگهی درفتی میگفتیمث ادم م... کردسی خودشو خچارهیب: رها
 .. رو اعصاب بوديادیحقش بوود،ز: من

  پارك؟میخب بر: باال انداخت و گفتي اشونه
 ...ـــمیبر: من

 ..ی رو صندلمی پارك و نشستمی رفتگهیباهمد
 ... باالدنی رها ابروهام جفتشون پري رمنتظرهی زل زده بودم که با سوال غعتی به طبينجوریهم
 ؟يعسل؟تا به حال عاشق شد: رها
 ....شنومی مایجانم؟چ:من
 ..خب..خـ....خب:رها
 دل رها خانوم مارو ی بهتره بگم کدوم اسکولای؟ي شدی رها کوچولومون عاشق کنمیخب بگو بب... باو زور نزندمیفهم:من
 ده؟؟یدزد
 گهی ددهی دزدیکیکوفت،، :رها
 ...می قديدخترم دخترا...توبه...اهللا اکبر توبه ...ال اله ال اهللا....يزی چی شدندیسرخ و سف..يزی چییای حهی....استغفراهللا:من
 ...مـــــــــــرض: رها
  شازده؟نی هس ای کی بگيخواینم:  و گفتمدمیخند
  رونیبعدم زبونشو اورد ب...گمینم:  و ابروهاشو انداخت باال و گفتدیخند

 
 ....اس؟باشهینجوریعــه ا:من
 گمی ميخب حاال چون اصرار کرد: رها
 .... بدونمخوامینه من نم: من
 .... بگمخوامینه اخه م: رها
 .... بدونمخوامیاخه من نم: من
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 زاشتمی بگه من نمخواستیحاال اون م. گرفته بودـخندم
 

 . بگمخوامیعههه م:رها
 ....خب بوگو: من
 ...نه نظرم عوض شد: رها
 ؟يزهرمـــــــار،اسکول کرد: من
 ..گهی بزن دای بگمیباشه م:اره
 ....بنااال:من
 .....پارسا: رها

 .....کردی منی که ایی نکردم،واال معلوم بود،با اون رفتاراتعجب
 خب مبارك باشه:من
 به نظرت اونم منو دوس داره؟: رها

 ...کنمی فکر مقی متفکر به خودم گرفتم و دستمو زدم به چونم مثال دارم عمچهره
 .... رها رو دراوردمغیکه اخرش ج.. گذشت که من به همون حالت موندمي اقهی چن دقهی

 ؟یزنیباشه بابا چرا م: من
 ؟یکنی کشف م؟اتمیکنی فکر می به چي ربعه دارهیکوفت،: رها
 ....يدی نه؟اجازه مای دوست داره نمی ببفکرمیدارم م:من
 ... خانومدییبفرما: رها
 ... صرف کردمزی عزي شما رهايفکر کردم و وقتم را برا ربع ارزشمند،کامال تکی نیخب،من در ا: من

 ...دمی نفهمیچی که هدمی را فهمنی او
 ....خخخخخخخخ

 ی صندلي ،که من زود از رودی کشغی جهی گفتم ی چدی مات منو نگا کرد بعدش تازه فهمينجوری چن لحظه همهی رها
 ...... هاااااااااايومدی نيجلو اومد:  وار جلوش تکون دادمو گفتمدی و انگشتمو تهدپاشدم
 کثافت... عالف کردهنجایمنو ا.....رسمی روز حسابتو مهیکشمت،ی روز مهی:  و گفتدی از سر حرص کشیغی جدوباره

 ..... درس بخونم فردا امتحان دارمدی خونه ،،،،بامی برایب
 ...می پاشو بریاوک:  من
 ..... بشهی حرصشتری باعث شد بنی و ادمی چش غره بهم رفت که منم خندهی پاشد یوقت
 
 

 ....ومدی اشپزخونه مییاز آشپزخونه صداها..می خونه شدوارد
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 .... چخبرهنمی رفت تو اتاقش منم رفتم تو آشپزخونه ببی با خستگرها
 ... بودسادهی اجاق گاز واي جون بود که روبروسرمه

 ....پزمیعههه ول کن بچه دارم غذا م:  و گفتدی کشینی ههی پشت بغلش کردم که از
 گزره؟ی من خوش م؟بدونيچطور..سالم سرمه جونم: من
 ..... خونه سوت و کور شده بودي نبوديواال چن روز...خوبم دخترم شکر خدا:  و گفتدیخند
 .گنی منویهمه هم...اها: من
 ...دمی برگشت لپشو گرفتم و محکم بوسیوقت

 ....خچالی گفت و رفت سمت یی تو امان از دستهی و دیخند
  بهتر شده؟؟حالتیکنیخب چه م: من

 ..آره دخترم االن بهتر شدم:  جونسرمه
  االن بپرسم؟یعنی يواا
 )؟ی بپرسرویچ(

 ...خاك تو سرت! بپرسمی چخوامی که می باخبر باشدی با؟االنی هستی چجور وجدانتو
 !) نکنمی فوضوليوااا،خودت گفته بود(

  بوده؟ی ازش بپرسم که اون گمشده کیخیحاال ب...ادی نمادمی گفته بودم؟من
 ) وقت؟هیناراحت نشه ..دونمیواال نم(

 .....پرسمی بگزره بعدا مکمیپس ... ناراحت بشهدی شایگی راس ماره
 )اهوم موافقم(

  ممنون،حاال شرت کمگهی دخب
 )ـــــــــشیا(

 .... طبقه باال سمت چپییدستشو
 فتم طبقه باال از بحث با وجدانم ربعد

 .. گوشههی لباسامو دراوردم و انداختم و
 ... برداشتم و به نگار زنگ زدم که بوق چهارم برداشتمویگوش
 ..دییالو بله بفرما: نگار
  رو کانال متشخص بودن؟يباز زد:  من
 ...زهرمــار:  نگار
 م؟ی برمیخوای میخب ک...نیاور: من
 ...میکنیپس فردا حرکت م: نگار
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  اونوقت؟میمونی م،کجایاوک: من
 م؟یرفتی قبل کجا مي ها؟دفعهی گرفتمریوااا آلزا: نگار
 ... بندهيالیو: من
 ... اونجامیری منیاور: نگار
 ... برمیمن نم...نیدی رو به گند کشالی قبل ويدفعه ها..زهرمــار:  من
 ...خواهــــــــــــش..میاری درنميخل باز..میکنی ادم رفتار مي بار و مث بچه نیا..عسل لج نکن: نگار
 ... شدمی اصرار کن بلکه راضگهی دکمی: من
 ....دمـیرسی وگرنه حسابتو مرهی گشتیکثافت ،کارم پ: نگار

 ...خواهــــــــــــــش... عســــلخانوم
 .... خدافظدمیباشه حاال فکر کنم جوابتو م: من
 .... گوشمو کر نکنهغشی جي رو قطع کردم تا صدای گوشزود
 ....... پرت کردم رو تخت و حولمو برداشتم و رفتم حمومویگوش

 ...دمی رو تخت و گرفتم خوابدمی پري گرفتم و بعدش همونجوری دوش حسابهی
 .... ها تنبل شدمـایتازگ

  داشتمی حوصلگی  روز بعدش از بصبح
 .....شدمی ممنفجر

 .....کردمی تماشا مونی مبل نشسته بودم و داشتم تلوزيرو
 ....کردمی مي نت گردمی هم با گوشیاهو هر از گ 
 ....مزخرف بود...دادی ملمی فهی

 ..... دختره اومد و با تفنگ زد دختره رو کشتهی بعد از ازدواج دختر و پسر ،دوس پسر قبلقهی پنج دقدرست
 ........ تو اعصابمـــــــادی ریعنی
 ... شدی چنیبب...نمی خوش ببانی تا پاکنمی نشستم نگا ملمی اول فاز

 ..... ور رفتمی و خاموش کردم و با گوشونیتلوز
 ...... و چک کردمستاگرامینی کردم و موبوگرام و اي نت گردکمی
 .. نبوديزی چیامیپ

 ......دمی مخاطب ها و به ماندانا زنگستی تو لرفتم
 ؟یخوب..الوو سالم: من

 ...دهی حوصله ام سرستمینــه خوب ن:ماندانا
 ...دهی ماله منم پوکقایدق: من
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 م؟یخب چه کن: ماندانا
 . بدمادتی رو ی رقص عربنجای اایپاشو ب: من

 ... اومدمولیجون من؟ا: ماندانا
 ...کنهی قطع می خوبه بهش گفتم بازم بدون خدافظادااای خوشم نمچیه..کثافت.. زاارت قطع کردو
 )گهی گرفتن دادیاز خودت (

 ..... خفه حوصله ندارمتو
 )؟یواس چ(
 ...دنیرسی بهم مدی دختر و پسر بانیا
 ) بوداالمی فهیگـه،ی دالیخیتوهم ب(

 ... سر رفتاووف،حوصلم
  ماندانا کجا موند؟نی اپ
 .... پله ها رفتم باال تا به سرمه جون سر بزنماز
 .....کنهی رو تخت نشسته و هق هق مدمی اتاقشو اروم باز کردم که ددر

 کنه؟ی مهی گری چي گشاد شدن براچشام
 ... کامل باز کردم و رفتم تودرو

 ... کردمی و دستشو پشتش قادی گزاشتم رو شونش که از جاش پردستمو
  ؟یکنی مهی گريسرمه جونم؟چرا دار: من

 .... که تو دستش بود رو برداشت و گزاشت داخل صندوق و درشو قفل کرديزی تند تند پاك کردو اون چاشکاشو
 ...نیی پامی برایب: گفت زد و ی رو بهم لبخند مصنوعو
 ن؟ی بهم بگزن؟تروخدای برينجوری باعث شده اشکات ای شده؟چیچ:  دستش گرفتم و گفتماز

 .... فعالنیی پامی برایب..باشه:  زد و گفتي لبخنددوباره
 ...شما برو من برم اتاقم کار دارم: من
 ...نیی تکون داد و رفت پايسر

 .... اهللا اعلمیول.. توشهی مهمییزای چهی:  لب گفتمری و زل زدم به صندوق و زبرگشتم
 .  همشهی بزارم پزوی کردم همه چی فکر کردم و سعری و به اتفاقات اخیو نشستم رو صندل. سمت اتاق خودم رفتم
 ... کردمدای پيزی چهی بلکه
 .....دمی نرسي اجهی به نتی چقدر فکر کردم ولهر
  ماندانا کجاس؟نی پ ااهه
 ... موقع در اتاق وا شد و ماندانا اومد تونیهم
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 ..... حالل زاده هم هستچه
 ... توي  و اومدنیی پای مث گاو سرتو انداختيهوو: من

  کنم؟کاری چيانتظار دار: ماندانا
 ...یدر بزن: من

 ...ستیاومممممم،واال در توانم ن: ماندانا
 ...کامال معلومه: من

 ....دی رو قاپی و سبز برداشتم وجلوش گرفتم که صورتیورت صي به رنگ های دوتا لباس عربپاشدم
 ....ادی خوشم نمچی هیمن که برعکس از صورت... هاهی صورتعشق
 ... و ضبط و وا کردممیدی پوشلباسارا

 ... دادم،که اونم زود گرفتادی تا حرکت بهش چن
 ...می قسمت رو رفتهی تا گهی باهمدنباری رو دوباره از اول گزاشتم ااهنگ
 ...میدادی و تکون منهی و دستا و سمیکردی محرکت

 ....میدادی چرخ باسن رو تکون مهی اخرش به و
 .... گرفتادی که کامال می حرکت رو چن بار پشت سرهم انجام دادنیا

 .... دادمادی صورت بهش نی هم به همي بعدي هاحرکت
 ... دادمادی حرکتارو بهت ن،کلیخب اور: من

 ..دستت طال: ماندانا
 ... ساختمی چنمیخب برقص بب: من

 ....زهرمــار: ماندانا
 ..... و دکمه شروع ضبط و زدم که اونم شروع کرددمیخند

 ... تکون دادی موجی اورد باال و به صورتدستاشو
  قسمت هانیا..رفتی اهنگ جلو متمی ربا
 ...... اهنگ اروم بودتمیر
 .... شد که اونم شروع کرد به تکون دادن باسنشعتری اهنگ سرتمیر
 ..... وکردی و حرکت ملرزوندیم

.............                                
 ...... چرخ زد و موهاشو تو هوا حرکت دادهی تموم شد و اونم اهنگ

 ....ی گرفتادیقشنگ ....نی اورـــولیا: و گفتم. دست بهش زدمهی
 ...ن ممنویلیخ: ماندانا
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 ...ناقابل..شهی هزار تومن م550...خب قابل شمارو نداره....کنمیخواهش م: من
  گرد شدن و هاج واج زل زد بهمچشاش

 ....خودمو به زور کنترل کرده بودم تا نخندم...... خندم گرفته بودحیفج
 جانم؟: ماندانا

 ... بال گلمیجانت ب: من
 ن؟ی فرمودیچ: ماندانا

 ...نشیهزار تومن شد هز550بنده عرض کردم خدمتتون که : من
 ....رفتمی جلو و عقب عقب مومدی اون مينجوریهم

 شاال؟ی ای چنهیهز: ماندانا
 ... دلـــمزی آموزش رقص عزنهیهز: من

  چقد شد؟دیفرمود: ماندانا
 ...ناقابل..هزار تومن550: من

  حرص؟ای خنده بود؟ای بود؟تی حاال مونده بودم از عصبانزدی می روبه سرخصورتش
 ... جلوشو دستمو محکم گزاشتم رو دهنشدمی بکشه که پرغی وا کرد تا جدهنشو

 ... تو گلوش خفه شدغشیج
 ... و فرار کردمرونی که دستامو برداشتم هولش دادم عقب و خودم از اتاق زدم بنیهم... زل زد بهمی برزخي چشاب
 ... و افتاد دنبالمرونی اتاق اومد باز
  ابر فضلــــــــــــــــــــلای

 
 

 ...... کردمدای زنگ خورد و منم نجات پشیکه اخرش گوش.می دور زدهی خونه رو کل
 ...دیکشیبا چشاش برام خط و نشون م...رفتی مشی که به سمت گوشنطوریهم
 ... رو اپن نشستمدمی باال انداختم،و پري شونه امنم

 ... رفته بودشیفک کنم خونه جار...رونی جون رفته بود بسرمه
 هی که ارمی اون ادم بزرگه هارو در بيخواستم مثال ادا... بهش زدمی گاز بزرگهی اپن برداشتم و ي ظرف روي از توبی سهی
 .... تو گلوم و به سرفه افتادمدی پربی از سکهیت

  ..اسکول....دیخندیاون طرفم ماندانا داشت هرهر واسم م...شدمی خفه مرسما
 ..... و خوردمشختمی اب روانی لهی و رفتم نیی پادمی اپن پري رواز

 ...میکنی صبح حرکت م8چمدونتو جمع کن فردا ساعت ...رمیمن دارم م:  اومد تو اشپزخونه و گفتماندانا
 .....راحت شم...يریبم...ی شلی ذليآ.. تو گلوم و دوباره به سرفه افتادم دی پراب
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 ... به پشتمزدی و با مشتش محکم مدیخندی داشت مکرکر
 ...بسه بابا چه خبرته؟کمرم داغون شد: من

 ..ي و منو حرص ندیتا تو باش: ماندانا
 خو حاال...ـــشیا: من

 ؟؟... کنه اونوقتی رانندگخوادی میک...می صبح بر8 ساعتمی مرض دارمگه
 ....نی راتنی ماشیکی تو و نی ماشیکی...می برنی دو ماشمیخوایم: ماندانا

 ...ارمیگفته باشم من عشقم و نم: من
 عشقت؟: ماندانا

 ..ارمشی بخوامیمنم نم..اجازش دست منه....ادیاره عشقم حق نداره ب: من
  تاحاال عشقت شد؟یاز ک: ماندانا

 ؟یگی می تو چگمی میواااا من چ:من
 ؟یگی نمنویمگه رادو: ماندانا
 ــــن؟یرادو.... رفت کف پامچشام

 عشق؟من؟اون؟
  تاحاال عشقم شد خودم خبر ندارم؟ی کن؟ازی به رادونیدیشماها چرا چسب: من

 ....شمیعاشق اون چلغوز نم... خر مغزمو گاز زد و عاشق شدميدیحاال اگه د...شمی وقت عاشق نمچی بنده هدرضمن
 ؟یگفتی مرویپ ک: ماندانا

 .....گفتمی منمویماش:  واسش نازك کردمو گفتمی پشت چشمهی
 ... من رفتمي فعال بانای انی صبح حرکت،از خونه رات8 فردا ساعت گهیخب د.اهاااان:ماندانا

 ..... که دستم رو هوا خشک شده بود موندمي بدو بدو از خونه خارج شد و منم همونجوو
 ؟ی چیعنی وااا

 ... کنهداری فردا صبح منو از خواب بادی بیکی حاال
 ... من با خرس قرارداد بسته بودم اخهيوااا

 )؟يخل شد؟يچه قرارداد(
 ...قرارداد بستم.. خل نشدمنه
 ) خـــــرس؟؟بای بستی اون به کنار ،با کیحاال قرارداد بست(

 ...سمی هفته رو به جاش واهی قرار بود من آره
 ...)واقعا که(

 ... برو حوصلتو ندارمخب
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 )ظیاوداف(
 .....يخداسعد

  چمدونم رو برداشتم و گزاشتمش رو تختنشیی ها رفتم باال و در کمدم و باز کردم و از طبقه پا پلهاز
 ... و بازش کردمدمی کشپشویز

 ی و چن تا لوازم بهداشتیشی تا لباس به همراه لوازم اراچن
 ......يدی دهوی کرد شهی چه مهی ضرورخو

 )ای حیب.....اهم...اهم(
  باشواا

 ... بستمپشوی تا کتاب هم گزاشتم و زچن
 ... در گزاشتمشکی رو زا رو تخت برداشتم و نزدچمدون

 ....دمی چتکمی باز کردم و با نگار موی گوشي فاي تخت نشستم و وارو
 ....نای انی خونه راتمی برم برش دارم و برنیو بنده قرار شد با ماش...ادی اونم گفت فردا مکه

 .... نهای اومده نمی و خاموش کردم و رفتم سمت اتاق سرمه جون ببي فايم و بعدش وا باهاش چت کردگهی دکمی
 ... شدمی کسهی خواستم در بزنم متوجه گریوقت
 کنه؟ی مهی باز داره گريوااا

 ..... زل زد بهمي گشاد شدي و با چشادی درو باز کردم،که ترسهوی
 شنونده دمیقول م..بهم بگو....زی شده؟تو خودت نری بهم بگو چ؟خواهشایکنی مهیسرمه جونم؟هر وقت اومدم که شما گر: من
 ... باشمی خوبي
 
 ......شدیمن چشام بازتر و بازتر م....شدی که از دهن سرمه جون خارج مي هر کلمه ابا
 ........ شده بود،دروغ نگفتمسی اگه بگم اندازه توپ تنیعنی

 .... امکان دارهمگه
 ــــــم؟؟ــــی دارشـه؟مگهی ممگه

 ..... قابل باورهریغ
  بهش بگم؟ي من چجورحاال

 ... شدلی تبدنیقیشکّم به ... که نشونم دادی با اون عکسی شک داشتم ولاولش
 .... که هنوزه تو شک حرفاشمهنوزم
 !!!شهی نمباورم

 .... اتفاقنهمهی ایعنی
 ) شده؟ی چی بگشهیم( 
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 .....گمی بعدا مفکرمی دارم مفعال
 )باااااش بفکر(

  کردم؟داشی پناهای اای و بگم بارمشی کنم؟برم بکاری حاال من چخب
 ) شده تا کمکت کنمیخو بگو چ(

 ... توی هستی وجدانعجب
 )  که هسنهیهم( 

                                  
 ) نخواهيخوای بخواه،ميخوایم(

 ..... دونهیگز
 ..... کوك کردم7و ساعت   صبح تيساعت و برا.. رفتم تو اتاقمپاشدم

 ............ و به سقف زل زدمدمی تخت دراز کشرو
 ......شدی تو ذهنم اکـو محرفاش

 ........... کشتنشوی فرد زندگنیبهتر............... چشاشيجلو.........به قتل رسوندنش......بچم مرد*
 ........می به در دنبالش گشتدر

 .......می رو کردروی جارو زهمه
 ...... سرنخهی از غی دریول

 .....نی زمری شده بود رفته بود زآب
 ....... طالق گرفتنامزدش

 ........میدی و اون شننی حرفا از ایلیخ
 ......ـــــمی کنداشی پمینتونست
 ......*ــــــــــــمینتونست
 ....متنفــــر بودم* ...نتونستم*  کلمه نیاز ا... محکم رو بالش فشار دادمسرمو
 .....رمی کشته شدن پدرو مادرمو بگي نتونسته بودم جلومنم

 ..... بودمنتونسته
 .... گفتم نتونسته بودم،نتونسته بودماونقدر

 ......دمی چشام گرم شد و خوابی کدمی نفهمکه
 

 ...... چقدر قشنگهنجای اواااااااااو
 ...... خوشگل تریکی از یکی... رنگ وارنگي جا پر بود از گالهمه

 ....... بودنمحشــــر
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 دخترم؟؟-
 ..اشک تو چشام حلقه بست... خشکم زدباصداش
 .... نبودی کسی سمت صدا ولبرگشتم

 ؟یـیکجا..کجـ.....مـــامــان؟مــامـان: من
 دخترم؟-

 ....کنمیخواهش م..مامان خودتو نشون بده........جانم مامان: من
 .....دنخوری گونه هام سرميدونه دونه رو....ختنی راشکام

 ...مامان دلم برات تنگ شده:  لب زدماروم
تو مقصر ...انقدر خودتو سرزنش نکن..دخترم.. خواستينطوری سرنوشت ایول... دلم منم دلم برات تنگ شدهزیعز -
 .... دوست دارمیلیخ.....ی مارو ببخشدوارمیام....می رو ازت پنهون کردی مهمزی چهیما ..میی مایمقصر اصل....یستین
  ازم پنهون کرده بودن؟روی چیعنی..شده بودم جیگ

 ........ی رفتن؟مامانم؟کجای ازم پنهون کردرویمـامـان؟چ: من
 ...مــــــــــــــــــامـــــــــــــان

 .....دمی تخت پري رواز
 .. پوشونده بووديکل بدنمو عرق سرد.... سره جام نشستمخیس

 ....زدمی نفس منفس
  بود؟ی چگهی خواب دنیا
 .... آروم شدمکمی رها دنیبا د... به تختدمی و چسبدمی کشیغی در به شدت باز شد که جهوی

 ؟يزدی مغی شده؟چرا جیعـسل؟قربونت بشم چ: رها
 ....اومد و نشست رو تخت و بغلم کرد.....دونستمیعلتشو نم..دمیلرزیداشتم م..کردمی نگاش مينجوریهم
 ؟يلرزیچرا م...سی نيزیآروم باش چ...يدیخواب د..زمیعز: رها

 ...نصفه شبه...برو بخواب...سی نيزیچ:  گفتمخوردنی که دندونام بهم ميهمونجور
 .....نه تا مطمئن نشم خوب: رها

 ...... تنهام بزارکنمیرها خواهش م:  قطع کردمو گفتمحرفشو
 ... و چشامو باز و بسته کردمدمی پاشيبه صورتش  لبخند... نگران شدنچشاش

 .... زد و سرشو تکون دادی لبخند نگراناونم
 ....رونی تخت پاشد و رفت بي رواز

 ....دمیمنم دوباره رو تخت دراز کش... درو بستیوقت
 ...؟ی چیعنی اون حرفا یمعن
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  ازم پنهان کردن؟ویچ
  ببخشمشون؟دی کردن که باي چه کارمگه
 م؟یی مای گفت مقصر اصلچرا
  شده؟ی چمگه
 ....کردمی نمدای واسشون پی جوابیول...نم نقش بسته بود سواال تو ذهنی اي همه

 ..... شده بودمکالفه
 ... عقبدمشونیو کش...... داخل موهام فرو بردمدستمو
 ....... گرفته بودميدی شدسردرد
 ..... اروم شمکمی بستم تا بلکه بخوابم و چشامو

 ......ومدی خوابم نمیول
 ............ رو هم افتادواشی واشی که اخر سر چشام دمی تو خواب ول خوردم و غلتاونقدر

 
 

 ، تا بلکه من از تخت دل بکنمکشتی ساعت که داشت خودشو منگی زرنگی زريباصدا
 ...... شدمداریب

 ....... بودمدهی شب خواب3ساعت ....ومدی هنوز خوابم میول
 ...بستمی داشتم ماندانا رو به رگبار فش مفقط
 رون؟ی برهی مشهی م صبح پا8 ساعت ی کاخه

 ...... رو دستمونی بمونی بترشيا....ی نکندای بگم خواستگار پيا....ی شلی بگم ذليا
 ...تشی از نوع لاونم

 .....ادی برتی شوهر چاق و زشت گهی شاالیا
 .... و پنچر کنننتی ماششاالیا
 .....شاالیا
 ...ادی به ذهنم نميزی چگهید

 ..... بسشهنایهم
 ..... شدمنیحاال بماند که هزار بار پهن زم...يچش بسته رفتم سمت دشور.... مست خواب بودمهنوز
 ..... و صورتمو شستم و با حوله خشک کردمدست

 ......رونی رو برداشتم و از اتاق زدم بچمدون
 ....نهی سنگیلیختم؟خی رنی اي توی چمن

 ....نیی تمام چمدون رو بردم طبقه پای بدبختبا
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 ..... پله نشستمنی اخريرو
 ... دستت بشکنه ماندانـــــــــــــــــــــايا.... دستم شکستيواااااا

 ..... پله رها کردم و خودم رفتم به آشپزخونهنی اخري روينجوری رو همچمدون
 ..... چشام برق زدزی مدنی دبا

 ....... سرمه جاننی چه کرده انی بباوووووف
 ..... نشستم روشدموی رو عقب کشی گفتم و صندليری سالم و صبح بخهی

 ......خوردیسرمه جون هم نشسته بود و در ارامش م... کامال صبحونمو خوردمقشنگ
 .... بهش بگم بخندهی جکهیگفتم ...ارمی از حال و هوا درش بنکهی ايبرا
  گوش کننویسرمه جونم ا: من
   همه نعمتنمردا

 
   نهیگیم

 ..یعنی مرد
  احمديچا
  محسننجبر

  دی مجآبلیموي
 زی کامبکشک
  حاج حسینسوهان

 ژنی بسس
  بهروزسس

  حاج عبداهللاپشمک
  آبعلیدوغ

  سبحانسویاي
  نادرعرقیات

 ......دی راقدر بدونی الهي هانعمت
 .... کوچولوهیفقط ...دی کوچولو خندهی

 ...... بگمگشوی دیکی خب
 :من
 ...باس زن

 ،ری،پنماست،گوجه رب،بندازه ترشی
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   هم بپزه،نونکنه درست
 
 ...  اما مردو
  روی زننی مرد باس همچو
 نهی خواب ببتو
 
  نشد به نظرت؟ریدختر پاشو برو د:  و رو بهم گفتدی خندشتری بنباریا

 ...دمی پرسي دهنم بردم و همونجورکی پرتقال رو برداشتم و نزداب
 مگه ساعت چنده؟: من

 ...... به سرفه افتادم7,45که با گفتن.... قلپ خوردمهی
 ..... بخورميزی چی بار نشد من بتونم به راحتهی... تو گلومدی پرباز
 ....نیی اومد پاي و وضع شلخته اافهی موقع رها وا قنیهم

 ....لباساش که نگم بهتره.... رو هوا بودموهاش
 .... خندهری زمی و زدمی کردگهی به همدی نگاههی و سرمه جون من
  منم بخندمنین؟بگیخندی میبه چ: رها
 ..... بودهی علت خندمون چیفهمی مسای وانهی آيبرو جلو: من
 ..... خندهری و زد زسادی وانهی آي و واج نگامون کرد و رفت جلوهاج
 .....ستمیکوفت،از تو که بدتر ن:  و رو بهم گفتی که اومد نشست رو صندلدمی به همراهش خندمنم
  مادمازل؟دیبری مفی تشرییجا: دی کرد و پرسزی چشمش به چمدونم افتاد،چشاشو ریوقت
 ...شمـــــــــــــال........رمیدارم م..زمیاره عز:  با ناز گفتممنم

  شمــــال؟يریبدون مـــــن؟م:  و داد زددی کشي بلندغی جهی موقع رها نی زود دستامو گزاشتم رو گوشام که همبعدشم
 نی نابود بشه اشاالیا... کنهکاری امتحاناتو بگم چنیخدا ا:  نشست و به حالت زار مانند گفتی پکر شد و رو صندلافشی قبعدشم
 ....اااااااااامیمنم موخوام ب...ی کوفتيامتحانا

 ...اونم با دوستات.. شمـــالبرمی من تورو ميامتحاناتو خوب بد.. دلم،تو درساتو بخونزیعز:  و گفتمدمی و کشلپش
 ؟یکنیبچه خر م:  نازك کرد و گفتی پشت چشمهی

 ....کنمی خرو بچه مهینه دارم : من
 .....نی رو زمدی نگام کرد و پاشو کوبیحرص

 .... به حالت قهر مانند روشو برگردوندبعدشم
 ...میریامتحانات تموم بشه باهم م...گهی قهر نکن دییرها:  من

 ا؟یقول داد: برگردوند سمتم و گفتصرتشو
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 ....قـــــول: زدم و گفتميلبخند
 
 

 .....نی رو برداشتم و بردم گزاشتم داخل کاپوت ماشچمدون
 گلم،تو راه ایب:  رو گرفت سمتم و گفتلونی و نارونی اومد بچی پر از ساندولونی ناهی جون به همراه سرمه
 ....چسبهیم.....دیبخور
 ... ممنونیلیخ.....يدی قربونت برم چرا زحمت کشيوااا:  من

 .... بغلمدی و پراطی رها هم بدو بدو اومد تو حدم،کهی بوسصورتشو
 ....شهی هاااا من دلم تنگ ميایعسل زود ب:  رها
 .....تو فقط امتحاناتو خوب بده...چشم .... فدات شمیاله: من
  نداره ها؟ادتیقولت : رها
 ..خداحافظ......رهی نمادمینه : من

 ....رونی هم رفته بود ب جونریام... کردمی هردوشون خداحافظبا
 ... کنمی نتونستم باهاش خداحافظگهید

 ..... روندمنای شدم و به سمت خونه نگار انمی ماشسوار
 .....رونی بوق زدم که به همراه چمدون اومد بهی دمی رسیوقت
 .... شدم و باهاش دست دادمادهی پنی ماشاز

 الزم و کرد و نگار و اول به خدا بعدا ي هاحتی ها و نصهینش توص کردم و اخرشم مامای با اونم روبوسرونی اومد بمامانشم
 .....چشم حتمـا:  تکون دادم و گفتمي سرهیمنم ... وقت شوهر کردنشهگهیاالن د...انگار بچس...به من سپرد

 ... گزاشتم داخل کاپوت و درشو بستمچمدونشو
 .... مامانم چرا منو به تو سپرددونمیمن نم:  که نگار گفتمی شدنی ماشسوار
 ....گهی ادم عاقل دهی دست سپرنیبچه رو م...خو بهم اعتماد داره: من

 ؟یاالن من بچم؟تو هم عاقل:  رفت و گفتي چش غره اهی
 ....ارررره:  باز کردم و گفتمشموین

 ادم عاقل خودت عاقبت و اخرمون و نیخدا جون اگه من بچم و ا:  به حالت دعا وار باز کرد و سرشو باال برد و گفتدستاشو
 ...ـنیآم... کنریبه خ
 ..... رو صورتشدی دستاشو کشبعدم

 .... خندهری زمی و زدمی کردگهی نگا به همدهی
 ..... وجود ندارهای خل تر از ما تو دنیعنی
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 .....کردنی رو مچ دستشون رو چک مي بودن و داشتن ساعت هاسادهی وارونیهمه ب...نای انی دم در خونه ارتمیدی رسیوقت
 .... شدادهی از من پتی شدم که نگار هم به تبعادهی و متوقف کردم و پنیماش

 .... سمت جلب شدنی سالم بلند باال دادم که همه توجهشون به اهی
 احواالتتون؟..بروبچ گرام..سالاام: من

 خخخخ..... گوجه شده بودهیشب...زدی مي رنگش رو به قرمزماندانا
 ؟يدیساعت و د:  گفتباحرص

 ...نمیبزا چک کنم بب:  کردم و گفتمنیی نه باال پاي به معناسرمو
 .... زل زدممی چشام و به ساعت نامرعي دستمو اوردم جلومچ
 .... واقع ساعت به دستم نبسته بودمدر

 .... هسهی و هشتاد ثانقهی دقکی ساعت  هشت و قایاومممم االن دق: من
 ه؟یهشتاد ثان: فتن گرد شدن و گچشاش

 .....اره: من
 .....خودت شفاش بده... بچم از دست رفتایخدا:  رو به اسمون بلند کرد و گفتسرشو

  تو شدم؟ي بچه یاز ک: من
 ...عسل رو اعصابم راه نرو: ماندانا

 .....دومیچشم م: من
 ... برداره سمتم که فرار کردمزی حرص نگام کرد و خواست خبا
 ... کردمی هم سالم و احوال پرسنی و ارتنی راتبا

 ..... شدميجوری... افتادنی چشمم به رادویوقت
 ..... سرمه جون به ذهنم اومديحرفا
 ........... متعجب به خودش گرفتي که اخماش وا شد و چهره دی دی تو صورتم چدونمی که نمکردی داشت با اخم نگام ماول
 ...... و رو به همشون گفتمدمی نگامو دزدزود
 م؟یخب بر: من
 .....میباشه بر: نیرات
 ....... پرهام کجا موندنی انمی ببدیصب کن: نیآرت
 نی برداشت و گذاشت داخل ماشنشیبابچه ها دست داد و چمدونشو از ماش..... شدادهی پنشی و از ماشدی موقع پرهام رسنیهم
 .....نیرات

 ...کنمای شما پارك منگی تو پارکنموی ماشنیرات: پرهام
 ....باشه: نیرات
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 ....میبر...خب همه هستن: نیارت
 ..... شدننی راتنی سوار ماشنی و رادونیو پرهام و ارت... من شدننی و ماندانا سوار ماشنگار

 .... جلو نشسته بودنی و پرهام عقب نشسته بودن و رادونیارت
 ..... مچ شدنای چه زود با انی ااوهوووو

 ......و ماندانا عقب منم، نگار جلو نشسته بود نی ماشتو
 ....دیخب بچه ها کمربندهاتونو ببند: من

 ...... سرشونو تکون دادن و کمربندهاشونو بستندوتاشونم
 ..... به حرکت دراوردمنوی و استارت زدم و ماشدمی کشنیی رو پایدست
 ..... جلومون بودنی راتنیماش
 ....کردمی می تو سکوت داشتم رانندگينجوریهم

 ......خوردی می ولی نگار هم هنیا
 ....کردی طرز نشستنشو عوض میه

 ... اعصابم خورد شد و داد زدماخرش
 ....گهی سره جات دنیچه مرگته؟درست بش: من
 ....دیبابا حوصلم پوک:  از من داد زدبدتر

 .... خونی بزنحرف
  مثال؟می بگیچ: من
 ...گهی دمی بحث کنشیکی همه موضوع،،در مورد نیا: نگار

 ...کنمیفکر به خودم گرفتم مثال دارم فکر م متي چهره
 ... رو هوا زدم و گفتمی بشگنهی

 ... کردمدای موضوع پهی: من
 ...بگو: نگار
  فک مبارکشون رو ببندن؟قهی دقهی توننی که چرا نگار خانوم نممیکنی بحث منیدر مورد ا: من

 ... کردم خودمو کنترل کنمی سعیمن خودمم خندم گرفته بود ول... خندهری زد زی حرفم پقنی با اماندانا
 ... و حرف بزنمدیکنیبعدا خودتون التماس م..گمی نمیچی به بعد من هنیاز ا:  نگام کرد و گفتی حرصنگار

 ... و بستدی دهنشو کشپی دهنش گذاشت و زي جلودستشو
 ..... خندهری تا نزنم زدادمی لبامو روهم فشار ممنم
 .... شدی می عصبی وقتنگار

 .....دییجوی لباشو میو ه...شدی قرمز مصورتش
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 تا دادی و لباشو روهم فشار مزدی اونم از خنده قرمز شده بود و داشت با دستش خودشو باد مدمی ماندانا رو نگا کردم دنهی آاز
 .....نخنده

 ي هم صدامونی کنارينای ماشی حتکهی خنده طورری و بلند زدم زرمی خندمو بگي نتونستم جلوتی اونم تو اون وضعدنشی دبا
 ...... و برگشتن نگامون کردندنیخندمو شن

 ....سادی وانمی پورشه زرد رنگ اومد و کنار ماشنی ماشهی
 .... هاااایغیهمشونم از اون جوجه ت..... تا پسر بودن5 دمی گوشه چشم نگاش کردم که داز

 .خنده هاتووووووووو....جـــــــــون:  و گفتدی کشنیی رو پاپنجره
 .....می شدم و حواسمو دادم به رانندگرهی کردم و به روبروم خاخم

 خانومــا شماره بدم؟؟؟:  گفتشونیکی
 ....میگفتی نمیچی و همی اخم کرده بودهممون

 .... تا بلکه خودشون گورشونو گم کنندادمی اصال جوابشونو نممنم
 ...... حرفا بودننی پروتر از ایول

 م؟ی کنید؟همراهیبری مفیخانوما کجا تشر:  همون پسره گفتدوباره
 ..شدمیو منفجر م....موندی وگرنه تو دلم مدادمی جوابشونو مدیبا... شدمیعصب

 ..... کنیبرو ننت و همراه:  داد زدمتی عصبانبا
 .....میداری خرتتمیعصبان:  گفتگشی دیکی رفت تو هم که اخماش

 ....الغوزیچلغوز ...الدنگ.....فتکثا: من
 ...... جلوشون و دوباره گاز دادمدمیچی رو پدال گاز فشار دادم و فرمون به سمت راست کج کردم و پپامو

 ......  جلو زدمناهمی انی راتاز
 ......کنمی متوقف منوی ماشي بعدنیمنم بهش گفتم که پمپ بزن... زنگ زد و گفت که سرعتمو کم کنم نی راتنی چن مبعده

 
 ......می متوقف کردمو سرمو گذاشتم رو فرمون و منتظر موندم تا برسن با هم حرکت کننویماش
 .... پنجره ضربه خورد که سرمو بلند کردمشهی به شقهی دق5 بعد از بایتقر
 .... بودنیرات

  شد؟حالت خوبه؟یچ:  که گفتنیی رو دادم پاپنجره
 م؟یاره خوبم ادامه بد: من
 ..... بعدمی استراحت کنکمی ياگه خسته شد: نیرات

 ... کهمینه بابا، مگه چقد اومد: من
 ....یباشه،هرجور راحت: نیرات

 ..... به حرکت در اوردمنوی زدم و ماشاستارت
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 .....شدی روزش شب نمزدی که اگه حرف نمنیگه؟ای نميزی نگار چرا چنی اواااا
 .....شدی منفجــــر مکال

 .....رونی پنجره و زل زده به بشهی داده به شهی سرشو تکدمی نگاش کردم دبرگشتم
 ....دلم سوخت.....یاخـــــــــــــــــ

 نگــــار؟عشقــــم؟: من
 :....................نگار
 ....نگـــار؟بحرف حوصلم سر رفت: من
 :......................نگار
 ...یحرفی کال نمگهی ديدینحرف...يدی،حرفيدی حرفگمی مگهی بار دهینگار : من
 :.......................نگار
 ......نگار بحـــــرف: من
 :..............نگار
 ......حری کال نمگهید...باش پس: من
 ؟یگفتی می چیخب داشت: نگار

 ... زدم و گفتمیطونی شلبخند
  نه؟ياری طاقت بینتونست: من

 .... ضبط  و وا کننی ان؟حداقلی بگنیحرف ندار:  چش غره رفت و گفتهی
 .... ضبط رو روشن کردمدمویخند

 ..... حامد پهالن پخش شداهنگ
 
 

  قلبم دست شماساریاخت
 
  تو وابستم و دلبست شماسبه
 
   در به درمالتی خاز
 

  رسم کجاسنی ااخه
 

 .... قلبماریاخت
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 ــداااای شمن
 

  مجنــــونمن
 

  انگــــارعشقم
 

  افســــونشده
 
  باالرهیم
 
 گردش خــــون#
 

 نی رو ببدای شمن
 

  خلوت ببرمخت
 
  دگرمی جهاندر
 

 ...... منيالی ومیدی رسی ساعت بکوب رانندگ7 از بعد
 ....... سرمه جون فکر کردمي راه فقط به حرفاتو
  بهشون بگم؟؟؟؟ي که چجورکردمی هم فکر مکردمی می سکوت کامل داشتم هم رانندگدر

 م؟؟یاوردیشاخ ماخ درن:  گفتنی رو سرشون و مدنی کشی دستاشونو میو ه.... و نگار هم تعجب کرده بودنماندانا
 ......زدمی لبخند مهی منم
 دی بعي رفتارنیاز ما سه تفنگدار همچ...نه ماندانا... داشتطنتی شيچون نه نگار حال و هوا..... راه اصال خوش نگذشتتو

 .....بود
 ..... کرده بودتی کنم اروم بودن من بهشون سرافک

 ..... حامد پهالن گوش کردي نگار هم فقط به اهنگ هانیا....دی که کل راهو خوابماندانا
 ..... شدمادهی و پارك کردم و پنیماش
 .... کردداری شد و رفت ماندانا رو بادهی هم پنگار
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 ...م در صندوق و باز کردم و چمدون هارو برداشتمنم
 .... دراوردمفمی از کالروی ودی قفل کردم و کلنویماش
 ...... گزاشتم داخلیکی یکی و باز کردم چمدون هارو در
 .....الیاوناهم اومدن و چمدون هاشونو برداشتن و گزاشتن داخل و...دنی رسناهمی انیرات

 .....دی بنده خوش اومديالیبه و: من
 .....میخوش اومد: نگار

 .... رفتن رو مبال ولو شدنهمشون
 .... خسته شدمیلی من خي وااايا: گفتی و مدادی داشت پاهاشو ماساژ مماندانا

 تــــــــــــو؟:می و نگار همزمان گفتمن
 ؟یگی میتو چ:  سمت نگار و گفتمبرگشتم

 و ي نشسته بودينجوریه همتوهم ک: برگشتم سمت نگار و گفتم...يدیماندانا توکه کل راهو خواب... کردمی بکوب رانندگمن
 .......يدادیاهنگ گوش م

 ....کردمی می بدبخت داشتم رانندگمنِ
 ....هیلی تو اهنگ گوش دادم خي که نشستم به جانیهم..... انجام دادمیمن خودم کار بزرگ: نگار

 ..... بهش رفتمی چش غره توپهی
 .... کننی رانندگانی تعارف نزدن که بهی شکدومی کثافت ها هنیا.... منم خسته شدميوااا: نیرات

 ....خوادی نمیتو گفت...کثافت من که گفتم: پرهام
 ؟ی بگگهی دکمی یتونستینم: نیرات

 ....نوچ: پرهام
 ...... تموم شده رفتهگهی ددیبس کن: من
خب حاال خودتون ...میار اتاق دهی هم نییپا.....  اونجادی بردیحق ندار... مخصوص خودمهشیکی که می باال سه تا اتاق دارخب

 ....دیانتخاب کن
 ....میمونی از اتاقا من و نگار میکیباال : ماندانا

 ...واال من حوصله پله باال رفتن و ندارم: نیرات
 ...نطوریمنم هم: نیارت
 ....میداری رو برمینیی اتاق پانیپس من و ارت: نیرات

 .... طبقه باالمیداداش پاشو ماهم بر:  و گفتنی رادوي زد رو پاپرهام
 .... که انتخاب کرده بودنیی رفتن تو اتاقاهمه
 ... من از ماله همشون بزرگتر بوداتاق
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 ..... داده بودهیکه واسم هد.... ماله بابام بودالی ونیا
 ...دیصبـر کنـــــــــ:  چمدونا افتادم وداد زدمادی هوی

 ...... برگشتن و با وحشت زل زدن بهمهمشون
 ؟يچرا داد زد شد؟یچ: نیرات

  باال؟؟؟؟برنی دخترا رو پسرا ميچمدونا........ سفررنی میپی اکی وقتدیدونستیم: من
 .... رو باز کردن و زل زدن به پسراششونی ندخترا

 ..... چشاشون از حدقه دراومده بود و دهناشون اندازه گاراژ باز بوداوناهم
 ...... توشرهی سوسک مدیببند: من

 يجلو.. دخترا باال باشهي االن چمدونانیهم:  محکم گفتمی اعتراض کنن که دستمو اوردم باال و با لحنخواستن
  شد؟؟؟؟؟رفهمیش...حرف اضافه هم نباشه...اتاقاشون

 .....سـ..جناب..چشــــــم: پرهام
 ي اهان کشدارهی و دیهم زل زد بهم بعدش تازه فجیکه پرهام اولش گ..... به سرفه کردنمی نگار همزمان  شروع کردمنو

 .......گفت و چمدون ماندانا رو برداشت
 ....و رفت باال..... هم چمدون نگار و برداشتنیارت
 تو هم ارمی من چمدون شمارو مختهی ری تو چمدونش چستیاالن معلوم ن* با دستش بهم اشاره کرد* نی انیرادو: نیرات

 ....... کمرم بشکنهخوامیمن نم.....اری بنویماله ا
  کمر من بشکنه؟یعنی: نیرادو
 ....ي ترينه برادر من تو قو: نیرات

 ...... بلند کرد و برد باالی دستهی چش غره بهش رفت و چمدون من و هی نیرادو
 ؟؟؟ی دستهی نیاونوقت ا... که با دو دستم اونم به  زور اوردم؟منيچجور........ چشام رفت کف پاممن

 ) هاستی کشک نکلیاون عضله ها و ه(
 ..... خوش گذشتیلی خي چند وقت نبودگمیم
 ...)ي نداراقتمویل(

 ...گمشو
 )شمیراه و بلدم گم نم( 

 ... چرا وجدان من زبون دراز از اب دراومددونمی نممن
 ....)وجدان توام هــــا(

 .....ي نبودیکاشک
 )ی تحمل کندیبا...ستی اون دست من نگهید(
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 .....تحملم تموم شده....زی عزتونمینم
 )خو برو شارژش کن(

 ... پاشو برو حوصله ندارمي زديادی ززر
 )ی حوصله داشتیتو اخه ک(
  نه؟ای يریم
 )باشه رفتم...خخخ....ي گوجه شدهیاوه اوه شب(

 قـــودوخ
 
 
 .... بودنای اتاق ماندانا ايچمدونم جلو.... پله ها باال رفتماز

 .... و بردم اتاق خودمدمی کشنی زمي و روچمدون
 .... باز کردمپشوی تخت و زي روگزاشتمش

 .... گذاشتم داخل کمدیکی یکی برداشتم و لباسارو
 ..... وصل بودواری که به دی هم گذاشتم تو قفسه کتابکتابارو
 .... برداشتم و رفتم حمومحولمو

 .....رونی گرفتم و اومدم بي اقهی دق20 دوش هی
 ..... که در اتاقم باز شد و ماندانا و نگار اومدن توداشتمی برم لباسامو از کمدداشتم

 ....نییکه حوله باز شد و افتاد پا...دمی و از جا پردمی کشینی ههی
 ... يوااااا
 ....دمیچی خم شدم و حوله رو دورم پزود
 ن؟یزنیچرا در نم....تاااآااای تربیب.... ادبــایب....شعـورااایب....کثافتا: من

 ... باشمي بدتیبلکه من تو موقع...... تونی مث االغ اومدنیی پانی انداختسرتونو
 ....ستی خوب نتتیاالنم موقع:  باز کرد و گفتششوی ننگار
 ...... ببندشتوین: من

 .... نفرهیخوش به حال اون ...یکلیعجب ه:   ماندانا
 ...کوفت...زهرمـــــــــــــــــــار: من

 ....رهی حرصم بگشتری خنده که باعث شد بری ززدن
 .... و شکستواری دادن و خورد به دی و برداشتم و پرت کردم سمتشون که جا خالزی مي روبرس
 .......کشمشونی مزنمی ميوااااا
 ..ــــرونی بـــــــــــدیگمش:  زدمداد
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 .... قفل کردمدی منم زود در و با کلرونی که زدم از اتاق زدن بي دادنی ابا
 .....پرو هااااا.... دوباره اومدنيدی دهوی....سی ندی بعیچی هنای ااز

 ...... راحت لباسامو عوض کردمالی دراوردم و باخحولمو
 ......ی شلوار راحتهی به همراه دمی زانو پوشي سبز رنگ تا روکی تونهی

 ...ستم کش بهی سرم جمعشون کردم و باي با حوله خشک کردم و باالموهامو
 ......نیی شال هم انداختم رو سرم و رفتم پاهی

 ....کردنی تماشا مونی مبل نشسته بودن و داشتن تلوزي و نگار روماندانا
 ....ننیبی دارن کارتون مدمی که دقت کردم دکمی
 .... هس؟نای بچه تر از ایعنی

 ... کدوم کارتون؟اونم
 .....ی اسفنجـــــباب

 .... تاسف واسشون تکون دادم و به آشپزخونه رفتمي از روي سرهی
 ... رو برداشتم و گزاشتم رو اپنوهی و باز کردم و ظرف مخچالی دره

 ..... نگاري کارد برداشتم  و رفتم نشستم رو مبل روبروهی نتی داخل کاباز
 ... پرتقال برداشتم و پوست کندمهی و زی رو گزاشتم رو موهی مظرف

 ....مامانت حق داره:  روبه نگار گفتمو
 ؟یدر مورد چ:  گفتونی که زل زده بود به تلوزيهمونجور

 .... تو رو بسپاره دست مننکهیدر مورد ا: من
 ؟یواس چ: نگار
 ....ي دارفیچون شما واقعا بچه تشر: من
 ....اهوم: نگار
 ......شدی میمارستانی که ادم بدیکشی میغی گفتم وگرنه چنان جی چدینفهم... ونهی توجهش به تلوزاالن

 ....دنی خندزی رزی گفتم و شروع کرد به ری گرفت چماندانا
 .... گل کرده بودطنتمیش
 ..... از پوست پرتقال و برداشتم و نشونه گرفتمکهی تهی
 .... پرت کردم سمت نگارو

 ....ونی پوست و برداشت و انداخت تو بشقاب و دوباره زل زد به تلوزکه
 ...... پرت کردم که بازم همون کارو تکرار کردگشوی ددونهی

 ...... و ماندانا چشامون گرد شدمن
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  جلبشه؟نهمهی که نگار توجهش اکنهی پخش می چونی تلوزنیا
 ....ونی سمت تلوزبرگشتم
 .... بوداهی ساهی سصفحه

  زل زده بود؟نی از صب به اوااا
 ....پوست پرتقال درست خورد تو دماغم..  که برگشتم سمت نگارنیهم

 .....ومدهی ملمی داشته فکثافت
 اس؟ینجوریا: من
 ... پرت کردم سمتشیکی یکی پوست پرتقال هارو برداشتم و کل

 ....وستی  بار ماندانا هم بهمون پنیا
 ....کردیبه هردومون پوست پرت م...  طرف بودی کال باون
 ..... به ماندانامی زل زددی و پلمی انداختگهی بهم دینگاه هی نگار منو

 ..... به پرت کردنمی شروع کردیی دوتابعدش
 ...... کثافتايآ:ماندانا

 ..... زل زده بود بهموندی ماندانا پلنباریا... پوست ها تموم شدنیوقت
 .... زود پابه فرار گذاشتممن
 ...رفتمی ور اون ور منی و ادمیپری مبال مي رواز

 ....کردی پوست پرت می هومدی هم پشت سرم مماندانا
 ...... تو مالجمخوردی بود درست می هم عالشیری نشونه گکثافت

 .....نیی ما پسرا هم اومدن پاي سرو صدابا
 ....ی چه اومدناونم
 .... شده بودنداری  از خواب بانگار
 ... بودـختهی چشاشون قرمز شده بود و موهاشون بهم رچون

 .... تنشون نبودرهنی ماشاال پکدوممشیه
 ...... که دستم تو هوا خشک شده بود،مونده بودمي گشاد شده زل زده بودم بهشون و همونجوري با چشامنم
 ...... از من نداشتی نگار و ماندانا دست کمتیوضع

 ن؟یدی نده؟خوشگلیچ:  گفتطونی و شدی خندنیرات
 ....دمیچرا د:  دادمجواب

  اونوقت؟يدیکجا د: نیارت
 ....نهی آيجلو: من
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 .....ختی ننه سقف ريواااا: پرهام
 .....می تموم شدگهیبسه د: نیرات

 ...... به ارث بردهی از کستی پوزخندارو معلوم ننیا......کنهی با پوزخند نگام مدمی افتاد که دنی به رادوچشمم
 .....ختی بهم راعصابم

 ....دی لباساتونو بپوشدیبر:  کردم و داد زدمی وحشتناکاخم
 ......گهی ددیبری مضیواااا شماهم ف:  و گفتدی خندنیارت

 .....ادی خوشم نمچیه....دی لباساتونو بپوشنی االن برنیهم... ندارمی من شوخنیارت:  گفتمي بالحن کوبنده و جدروبهش
 ..... گفتن و رفتن تو اتاقاشونیی باشه باباهی کردن و اخم
 ..... رفتم تو اتاقممنم

 
 
 ..... برداشتمی از کتابارو شانسیکی قفسه ي تواز
 ...شدی چدمی اصال نفهمیول....بازش کردم تا بخونم..... رمان بودهی

  روبروشون کنم؟ي که چجورکردمی همش داشتم فکر مچون
  سربحث رو باز کنم؟يچجور

  به کدومشون بگم؟اول
  بگم؟یک

  بگم؟کجا
 ...م درد گرفتسر....اههههههههه

 .... انداختمی نگاههی واری دي ساعت روبه
 ....دادینشون م 18,00
 .... و بستم و انداختمش رو تختکتاب
 .... واز اتاق خارج شدمدمی پوشی مناسبلباس
 ....دنی تخت خوابي دوتاشونم رودمی رو باز کردم که دنای در اتاق نگارااروم
 ... شکم ماندانا بودي پاش روهینگار ....ی چه مدلاونم

 .... دهن نگار بودي ماندانا رودست
 ...و درو بستم....دمی خندزی رزیر

 ..... به داد شوهراشون برسهخدا
 .... خارج شدمالی و برداشتم و از ودیکل.. رفتمنیی پله ها پااز

 .......خوردی به پاهام می هم هر از گاهایاب در....زدمی شن ها قدم ميرو........ ساحلرفتم
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 ...... زل زدمی ابيایرفتم نشستم روش و به در... بودای درکی سنگ بزرگ خورد که نزدهی به چشمم
 ...... ارامبخش بودیلی خصداش

 ..... و باعث شد سردم بشهدی وزي زل زدم که باد سردای به درگهی دکمی
 ... سنگ پاشدمي رواز

 ....ای و بود و مث من زل زده بود درسادهی اونطرف تر واکمی که نی که سرمو بلند کردم چشمم خورد به رادونیهم
 ... نهای ششی دل بودم که برم پدو

 برم؟
 ....)ددد(....

 بـــرم؟
 ........)ددد(........

 .... توامــــــابا
 .)ي نداریاجی من احتيتوکه به نظر ها(

 ؟یکنی میتالف
 )نه اصلـــــــــــــــا(

  نه؟ایبرم ... نشولوس
 )خب به نظرم برو....گمی مي اصرار کردادیچون زحاال (

 ...باش پس من رفتم..... اله ال اهللاال
 ) من پشتتمسمیبرو عس ( 

 .... نکردهالزم
 )اقتی لیب( 

 ... باوخف
 .... گفتم که برگشت زل زد بهمی سالمهی و اروم سادمی وانی کنار رادورفتم

 کنه؟ی نگا منی چرا همچنی ايواا
  گرم شد؟هوی چرا هوا اههههه

 ....اههه چقد گرمه...... مثال شمالمیاومد...... ندارم که؟شانسینیبیم... هوا سرد بودااااااايواااا
 ...)ي دارفیواقعا خل تشر(

 ؟یکنی نگا مينجوریچرا ا:  گفتمنی رادوروبه
 ؟يچرا بهم کمک کرد:نیرادو
 ...کردیکمک م.. من بودي جایهرک:من
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 ....بهی عجیلیخ: نیرادو
 ؟یچ: من
 چرا؟....يتو استفا داد... فرار کردممارستانی از تنکهیدرست بعده ا: نیرادو

 ه؟ی کگهی دنیبابا ا... سوالش جا خوردماز
 .... و باهوشهزی تیلی خمی حق نگذراز
  باشهزی تخورهی نمافشی به قیول
 ) تو حلقمتی شناستیشخص(

 ه؟ی چهاااا
 )بارهی سرو روش م،ازيت،سردی،جديزی،تیدختر، باهوش( 

 واقعا؟
 )ی رو کانال خنگیزنی وقتا میبعض(

 ..... هاااای ها رو اعصابمیتازگ
 )میحرفی بعدا مگهی می چنی رادونی انیمن رفتم بب(

 ......قهی به دققهی هم ننداز دقتیدرضمن پاراز.....شمی حال مخوش
 )چــــــشــــــم( 

 ..... مشکوك زل زده بود بهمي همونجورنیرادو
 ی فالنیستی نری پذتیگفت تو مسئول...ي فرار کرددنی هم فهمیوقت... بودختهی اعصابمو بهم ررشیخب مد:  گفتملکسیر

 ..... رو اعصاب بودیلیخ..منم استفا دادم....یبهمان
 .... نگاش مشکوك نبودگهی کنم از جوابم قانع شد چون دفک

 .....ای سرشو چرخوند سمت دردوباره
 ...دیبا....دمیفهمی مدیبا

 ن؟یرادو: من
 )؟يچه زود دختر خاله شد...اوهـــــــو( 

  ننداز؟تی پارازنگفتم
 )من الل( 

 ....بهتــــــــــر
 ....بله: نیرادو
  سوال بپرسم؟هی: من
 ....دییبفرما: نیرادو
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 ؟ياز خونوادت خبر دار: من
 ..... رو نداشتی سوالنیانتظار همچ.... سوالم کامال جا خورداز

 .... رفت توهماخماش
 ....رمی منجای بگذره از اي چند روزهینترس :نیرادو
 ....ی کندای کمکت کنم خونوادتو پخواستمیم.... نداشتميمنظور...ينه نه بد برداشت کرد: من
 ....کنمی مداشونیخودم پ...ستی الزم نی ممنون از کمکت ولیلیخ:نیرادو

 ......الی گفت و رفت سمت ونویا
 .......اهههههه
 دمی زبونش نکشری که از زیتا وقت.....تا منم مطمئن بشم... خودش بهم بگهدیاول با:  و با خودم گفتمای سمت دربرگشتم

 ....ننی ببگروی همددینبا....رونیب
 
 

 .... مبال نشستني همه تو هال رودمی شدم که دالی ووارد
 ..... و نگار دستاشون رو شکماشون بودماندانا

  شده؟یچ: من
 ...بچم گرسنشه: نگار
 جـــــــــــــان؟بچت؟:  من

 ..... نگاه به شکمشهی نگاه به نگار کردم و هی
 .... خندهری شده بود که همه زدن زي چجورافمی قدونمینم

 .....دی بخندخیرو ....کوفت....میدیههههه خند:  من
 عسل؟: ماندانا

 هووم؟:  من
 ....زهرماار و هوووم:  ماندانا

 ؟یگی میچ:  من
 ....من گشنمــــه:  ماندانا

 خو به من چه؟؟:  من
من .....عســــــــل:  گفت ينگارم با لحن بچه گونه ا..... هاشونو مظلوم کردن و زل زدن بهمافهی قهردوتاشون

 ؟یکنـــیغذا دلست م....گجنمه
 ...... تو حدقه چرخوندم و رفتم تو آشپزخونهچشامو

 ...... غذای وگرنه غذا بنی کمک کننیای بنی نگار؟ماندانا؟پاشيهووووو: از آشپزخونه داد زدم..... اومدی شترق دست کسيصدا
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 ..... اعتراضشون بلند شد که مالقه رو برداشتم و رفتم هاليصدا
 مالقه تو مالج مبارکتون فرود نی اای دیکنی کمک مدیای مای:  وار جلوشون تکون دادم و گفتمدی رو به صورت تحدمالقه

 ......ادیم
 .... تو آشپزخونهدنیی پاشدن و دوخی سهردوشون

 ....وگرنـه.....دی کندی خررونی بدی بردیپاش:  گفتم ي و برگشتم سمت پسرا و با لحن جددمیخند
 .....ادیمالقه تو مالج مبارکمون فرود م: نیرات

 ...... پسرمنیاور:من
 .....رونیفتن ب پاشدن رنی و راتنیارت

 ....نی پرهام و رادوموندن
 .....دی کنيری گردگهی دیشماها هم پاش: من

 ؟يریمــــــن؟گردگ:  با انگشت اشارش خودشو نشون داد و گفت پرهام
  گرفته؟تیشوخ
 ....نمی ببدیپاش...می بنده کامال جدرینه خ:من

 ..... دستمالهی نیو دست رادو.... جارو دادمهی بلند شدن که دست پرهام هردوشون
 ....نیاور... برق بزنه همه جادیهر وقت اومدم با:  باز کردم و ابروهامو انداختم باال و گفتمشموین

 .... رفتم تو آشپزخونهبعدم
 ......می خوشمزه پختی ماکارونهی همراه ماندانا و نگار به
 

 .....می نشستی صندلي کارمون تموم شد رویوقت
 .....دنی که ماندانا و نگار از جا پردمی کشیفی خفغیتاد ج که به آشپزخونه افچشمم

 چه مرگته؟: نگار
 .... آشپزخونه رونی انداختی به چه وضعنی ببشعوورایب: من

 ..... رو نشونشون دادم که سرشون و بلند کردن و شروع کردن به سوت زدنفی کثي دستم  جاهابا
  گفته بودم؟؟هـــان؟؟یمن چ:  رو برداشتم و گفتممالقه
 عســــل؟عشـــقــم؟؟: نگار
 ن؟یگرفت... باشهزی آشپزخونه تمدی اومدم بایوقت.. حمومرمیدارم م... شمیخر نم...زهرمــار: من

 .....باشــــــــــــــــه:ماندانا
 .... واردیبه حالت تحد.... اوناي چشام گرفتم و بعدش جلوي چش غره توپ رفتم و دوتا از انگشتامو جلوهی

 ......تازه حموم کرده بودم.... حموم و نداشتميحال و هوا.... باال و نشستم رو تخترفتم
 ...... کتاب و برداشتم و شروع کردم به خوندنشهمون
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 .....کردی می زندگي و سرسبزبای زي بود که تو روستاری دختر فقهی درمورد داستان
 ....دمی فهمنارویصفحه خوندم فقط هم 8
 ....زیکتاب و بستمو گذاشتم رو م.... گذشته بودقهی دقستیب... کردمی نگاهواری ديت رو ساعبه
 .....نیی رو تخت پاشدم و رفتم پااز

 ..... رو مبال ولو بودننی،پرهام،رادو ماندانا،نگار
 ...دی مالینگار دستاشو به هم م....زدی لب غر مری که زماندانا
 .... هم اخم کرده بودنیرادو.... کمرشو گرفته بودپرهام

 .......انی مفتک که نماسینجوریبله ا.....خخخخخخ
 .....نمی بچزوی من برم منینیخب،بش: من
 ...مینینه تورو خدا اونم ما بچ: نگار
 .... ندارمی باشه من مشکليخوایاگه م:  نشستم رو مبل و گفتمرفتم

 ....دمشی مبل و برداشت پرت کرد سمتم که تو هوا قاپکوسن
 ...ی از گشنگمیمرد..نی بچزویگمشو برو م..پاشو: نداناما

 ... و بلند شدمدمیخند
 .....ستیدر شاءن شما ن...با ادب باش گلم: من

 ....گهیدِ برو د..کنمیاونو من مشخص م: ماندانا
 ....دمی زنگنی شلوارم برداشتم و به راتبی از جمویگوش.....دمی شکل چنی به بهترزویم

 الــو؟: نیرات
 ؟ي بسازای ي بخريزی چیرفت.....مرض: من
  به نظرت؟یاشتبا نگفت: نیرات

 ن؟ی هستيکدوم گور....گهی ديدیمنظورمو فهم: من
 .....مودب باش خواهر من:نیرات

 ن؟ییکجا.... مونده بود خواهر تو باشمنمیهم: من
 ....میتو راه...میرسی ممیدار.....از خداتم باشه:نیرات

 افتاد؟.... خونتوندی ببرفیاز اونجا تشر...نیومدین...نین،اومدیاومد...نی فرصت دارقهیده دق:من
 ...اطاعت...جناب سرگرد..چشــــم: نیرات

 .....شمارش معکوس شروع شد.... پسمل خوبنیاور:من
 ..... بهش ندادمو قطع کردمي اگهی اجازه حرف دو

  کوشن؟نای انی راتنیپ ا: از هال داد زدپرهام
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 ....... تو راهنانیدارن م:  خودش داد زدممث
 
 

 .... هم اومدننی و ارتنی بعد راتقهی ده دقدرست
 ..... بودندهیرسما کل فروشگاه رو خر...ی کرده بودن حســابدیخر

 .... های رو صندلمی اومدن و نشستهمه
 ...واااا....گهی ددیبخور: که روبهشون گفتمکردنی به من نگا مهمشون

 ....انگار چند ساله غذا نخورده....خوردی زده ها مینگار که مث قحط..... رو غذاها و همشون و خوردندنیپر
 ... ازش نداشتی هم دست کمماندانا
 .... و که نگم بهترهنی  و ارتپرهام

 .....میکردی و غذامونو کوفت ممی ادم نشسته بودي مثل بچه نی و راتنی جمع فقط من و رادونی اتو
 .....خوردمی انداخته بودم و داشتم غذامو منیی پاسرمو

 ... بخورمشوی بقتونستمینم... شده بودمری سگهید
 .......هی کامال خالزی مي رودمی که سرمو بلند کردم دنیهم

 ؟..؟.. گشنه بودننهمهی ایعنی
 ..... مني زل زده بود به ظرف غذادمی به نگار افتاد که دچشمم

 .... شدمریبخور من س: ظرفو هل دادم سمتش و گفتم...پـــــــــــوف
 ... بود تا بپره رو غذای جملم کافنی همفقط
 .... منم خورد و تموم کردي سوته غذاسه

 ... گفتمو رفتم تا ظرفارو بشورمی نوش جانهی تشکر کردن که منم همشون
 ....دادی کارو انجام منی ایی ظرفشونیماش..شستمی من که نمالبته
 ..... ظرفارو داخلش گذاشتم و درشو بستمتموم

 .... برداشتم و بردم تو هالخچالی ،از وهی ظرف پر از مهی
 .....زی مي هم پاشد بشقاب ها و چاقو هارو گذاشت رونگار

 ..... برداشتم و شروع کردم به پوست کندنشبی سهی
 ...دی پرسنی روبه رادونیرات
  بود؟ی تو قبال شغلت چنیرادو: نیرات

 .... تو گلوش و به سرفه افتاددی پروهی منیرادو
 ... و دادم دستشختمی اب روانی لهی پاشدم و زود
 ....دی تشکر اروم کرد که فک کنم خودشم نشنهی و دی و تا ته سر کشاب
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 .... بلند بگو خبالدنگ
 ..... گفت و پاشد رفت باالي با اجازه اهی نیرادو
 ....رو روشن کرد tv  و برداشت وزی مي باال انداخت و کنترل روي هم شونه انیرات

 ....دیدی داشت اخبار و ماووووق
 ...... واسه فوتبالای کننی واسه خبر باز مای و فقط ونی پسرا تلوزي همه

 ..)نیفشن شوو بب...ننی ببلمی مث شما فانینه ب(
  پسرا؟ای ی تو طرف مننمییب
 ..) طرفمیب(

 ....نمتیگمشو نب...م هم وجدان دارن منم وجدان دارممرد... تو سرتخاك
 )ـــشیا(

 .... نگار صداش دراومدی که گوشزدمی با نگار و ماندانا حرف مداشتم
 ....سرهنگه:  انداخت و گفتی نگا به صفحه گوشهی

 .. دادجواب
 ...سالم جناب سرهنگ..الو:نگار

 :..................سرهنگ
 ......بله..بله: نگار

 :..............سرهنگ
 ...اخه من...یول: نگار

 .....خداحافظ...چشم...حتما....چشم:  پکر شد و گفتافشی بهش گفت که قی سرهنگ چدونمینم
  گفت؟ی شد؟سرهنگ چیچ:من
 ... فردا برمدیمن با: نگار
 ... هااامی اومد؟امروزیواسه چ: من
 .... شدهی چنمی برم ببدیبا..سرهنگ گفت: نگار
  گفت؟یر؟سرهنگ چنگا: من
 ...؟اهههي دادریچرا گ..گهی گفت ديزی چهی:  زدداد
 .... جاش پاشد و رفت طبقه باالاز

 ... منو ماندانا گرد شده بوديچشا
 ؟. شدی زدم که عصبيچش شد؟مگه من حرف بد:من

 .. سرهنگهي حرفاشی و ناراحتتی عصبانلیبه نظرم دل... واالدونمینم: ماندانا
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  حال بندازه؟نی گفته باشه که نگار و به اتونهی می مگه چیول: من
 ...دونمینم: ماندانا

 ...یدونی نمیچیتوهم که ه:من
 ....یدونیدرد نه که تو م:ماندانا

 .... گفتم و رفتم طبقه بااليری بهش گفتم و به پسرا شب بخیی برو باباهی
 .... دادمریی به اتاق خودم تغرمویس بعدا منصرف شدم و می خواستم برم اتاق نگار تا باهاش حرف بزنم ولاول
 .... اتاقم شدم و درو بستموارد

 ... عوض کردم و کش موهامو باز کردملباسامو
 .....دمی خودم کشي و پتو رو رودمی تخت دراز کشيرو

 ..... چشام ونتونستم بخوابمي همون صحنه اومد جلویول... بستم تا بخوابمچشامو
 ..*میی مایمقصر اصل...یستیتو مقصر ن*
 .دمی غلت رو تخت زدم و به پهلو خوابهی

 *می رو ازت پنهون کردی مهمزی چهیما *
 ...دمی زدم و به پشت خوابگهی غلت دهی دوباره

 ....*مارو ببخش....مارو ببخش*
 .....ی لعنتاههههه

 رو؟یچ...نی پنهون کردروی چمگه
 یسردرد وحشتناک...شدی مينجوری همکردمی فکر ميادی زیهروقت که رو موضوع..دوباره سردرد گرفتم....شمی موونهی ددارم

 .....گرفتمیم
 .....دمی شکم خوابي و رودمی رو بالش کوبسرمو

 
 .... رو انجام دادم و دست و صورتمو شستمي ضروراتی عملیی شدمو رفتم دستشوداری بصبح
 ..... که ماندانا در اتاق و باز کرد و اومد توـزدمی داشتم موهامو شونه منهی آيجلو

 ....عسل نگار رفته....صبر کن:  پرت کردم سمتش که تو هوا گرفتتش و گفتپسموی و کلدمی کشینی ههی
  رفته؟یهـا؟کجا رفته؟چرا رفته؟واس چ:من

 .... برهخوادی گفت که مشبی؟ديخل شد: ماندانا
  وقته صبح؟نیاخه ا:من

 .....قسی دقستی بازدهویساعت  ....عسل:  چرخوند و گفتچشاشو
 ...قهی دقستی بازدهوی؟یچــــــ: من

 .. صبحه8من فکر کردم ساعت ..عــه
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 ...ی هستیزبانیعجب م.... فکرا نکننیشما از ا: ماندانا
  کجان؟هیبق...برو بابا:من

 ....رفتن ساحل: ماندانا
 ...امیمنم م...باش توهم برو:من

 ... داد و خارج شد تکونسرشو
 ... زل زدمنهی و به آبرگشتم

  بهش گفت؟ی سرهنگ چشبید
 .....گهی نميزی هم چیخودتو بکش....دی حرف کششهی زبون نگار هم که نمریاز ز...ي از کنجکاورمیمی من ميواااا

 )گه؟ی بود دیمنظورت فضول(
 ؟ی انداختتی باز پارازتو
 ) دارمي هااا منم صبری رو اعصابم؟عسليمشکل دار..آره انداختم(
 .......یعجب وجدان... بزنایب

  نه؟شهی هم اضافه مدی جداتی دفعات بعد خصوصشاالیا.. هم که هستیعصبان.....پرو که هست....زبون دراز که هست...
 ) که هستنهیهم(

  برسم؟می بنده به کارهادیدهی اجازه مایآ... و گرامزیخب وجدان عز..... روهیقاف
 )ي تو حلق مهدواتتیادب(

 ......؟يمهدو
 ؟خخخخخخیگی رو مياون استاد مهدو...اهـــــــا

 *کیکه عسل ازش متنفر بود در حد المپ....اتیاستاد ادب=يمهدو*
 )گمیبله همونو م(

 ؟يریخب؟م
 ...)امی چشمت بازم مي به کوریول..رمیبله م(

 ....کنمی واست مي فکرهی تا اون موقع حاال
 ....دمی صبحونه خوردم و لباسامو پوشهی يسرسر و نیی طبقه پارفتم
 ....کننی مي بازبالی بچه ها دارن والدمی سمت ساحل که درفتم
 ....بالی که عشــــــــق والمنم

 م؟ین؟داشتیکنی ميبدون من باز:  و داد رفتم جلو و گفتمغی جبا
 .... کني توهم بازای عموجون بایب:نیرات

 ....ستمیتو گروه تو ن: من
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 ..... و پرهامنیکه من بودم و ارت...نای انی تو گروه ارترفتم
 .... کردني به بازمی کردشروع
 ... هاش حرف نداشتسی سرونی رادوکثافت

 .... توري که توپ اومد باالمیکردی مي بازمی داشتينجوریهم
 .... اسپک زدمهی باال و دمی و پردمیی زود دوکه
 .....می گرفتازی امتکه
 ...رنی برامون بگیمی تصمهی که از شانس بدمون اونا برنده و شدن و قرار شد مید کري بازينطوریهم
 .....ارنی سرمون بیی چه بالخوانی مدونهی مخدا
 

 .... ندارميمن با عسل کار...خب من بگم:ماندانا
 ....عاشقتـــــم:من

 ...ی هم باشدیبا: ماندانا
 ...پرو نشو:من

 .....ــــــــدی خرمی برانی با من بدی و پرهام بانیارت....گفتمیداشتم م: ماندانا
 .....اوووووووووووووف:من
 تو شمال کهیتا وقت....نی رو باختي بازگهید: که ماندانا گفت.. گفتني نـــــــــــــه بلندو کشدارهی و پرهام نیارت

 ....برمی نمبمیمن دست تو ج....درضمن مهمون شما...ــــدی خرمیری مگهیباهم د...میهست
 لباس هی تا گردهیهمه جا م.... بار باهاش رفتم به غلط کردن افتادمهی...کشتی کردنش ادمو مدی ماندانا خرنیا........اووووووووو

 .....می قبل کل فروشگاه ها رو گشتيدفعه ...بخره
 همون فروشگاه هارو دیاره بادوب.... کرددای لباس مورد نظرشو پی وقتیول...خرهی نميزی کنه چدای رو که پيزی تا اون چاولش

 ........و..... واسه شالگهی بار دهی....فی واسه کگهی بار دهی... واسه کفشیدور بزن
 .......خرهی جا نمهی همشو کثافت

 ...... بخرنچارهی اون دوتا بدی و پرهام بره اونم بانیحاال قراره با ارت....ارهی ادمو درمپدر
 ....خدا داند... تو سرشهی چنیا....خدا به دادم برسه.... زل زد بهمدی پلنیرات
 .....ي انجام بددی بامی گفتنی من و رادوی هرچمی تو شمالکهیتاوقت.....خب: نیرات

 جــــــــــــــــــــــــان؟؟؟:من
 .....ی هستیی که دختر ترسوی قبول کندیاوگرنه ب.....ی قبول کندیبا....ی رو باختي بازگهید.....بادمجــــــــــــــــان: نیرات
 ...شعــوریب....درست دست گذاشت رو نقطه ضعفم....رونی بزدی گوشام دود ماز
 ...باشـــــــــه:  حرص گفتمبا

 .....الی و رفتن تو ودنی خندنی و راتنیرادو
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 .... جونیلی گرفتم برم خونه لمیتصم
 ....هی دوست داشتنیلیخ....که من عاشقشم... تپل مپل هسترزنی پهی جون یلیل

 ..... شدم و استارت زدمنمی ماشسوار
 ..... نشدملشی دلدنیهنوز موفق به فهم....کردی می اومده بود شمال زندگیلی به دالیول..... جون در واقع ترك بودیلیل

 ... پارك کردمونویماش...دمی رسقهی از ده دقبعد
 .....شدی نمنی چون با ماشرفتمی مادهیپ تا خونشون دیبا

 ... دم خونشدمی رسقهی پنج دقبعد
 .... در ضربه زدم که در باز شدبه
 ... جلو و گونشو شاالپ شولوپ ماچ کردمدمیپر

 )يخوش اومد..( سنپیخوش گَل:  و گفتدی خنداونم
 )یمرســ...(ساغــول: من

 ..) توایب...( یچیگ ا:  جونیلیل
 .... داخلرفتم

 ـ... نذاشتم و خودم بلند شدمارهی بیی که پاشد چانی رو زمنشستم
 ....ختمی خوشرنگ تو استکان ها ریی دوتا چارفتم

 .... هارو گذاشتم جلوشیی از چایکی و نشستم
 .... کرد به صحبت کردنشروع

 )چه خبر(؟؟.نَ خـَبر: یلیل
 )یسالمت....( خیسالمتّ: من

  تو؟يازدواج نکرد......(?ـــن؟یازدواج اِلَمد: یلیل
 ..... من ازدواج کنمــاخوادی میلیخ... به ازدواجدهی مری گنی اامیمن هروقت م... خـــدايا

 )ستیوقتش ن...نه...(ریی دیوقت.....وخی: من
 *سمینوی می من فارسی ولحرفنی می دارن ترکنجایدوستان ا* 

 ..سالته هــا25ست؟یچرا وقتش ن: یلیل
نترس ازدواج کردم تورو هک ...می که در مورد ازدواج صحبت کنومدمین....نمی اومدم تورو ببگهی دالیخیب.. خاله جونيوااا: من

 ...کنمیدعوت م
 ...تتی بگرادی نمی کسیترشیم...گمیمن واسه خودت م: رو دستم و گفتزد

 .... واسمیکنی مدای نباشه تو پینترس اگه کس: من
  شمال؟يچه عجب تو اومد... کهي هم ندارایح: رفت و گفتي چش غره اهی
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 .....با دوستام اومدم: من
 ....نجای اانیفردا بگو ب....عـه:یلیل

 ...میشینه بابا مزاحم نم: من
 .... آش بپزمخوامیفردا م...انیبگو ب... دخترمنیمراحم:   یلیل

 ...میایباشه پس فردا م......آخ جـــون: به هم و گفتمدمی کوبدستامو
 .... انداختمی نگاهواری دي ساعت روبه
 ....شنیبه بچه ها خبر ندادم نگران م... برمدی باگهیخاله جون د:  و بلند شدمدمی رو تا اخر سر کشییچا

 ... حااليموندیم:یلیل
 ...نمتیبیفردا م... برمدیبا...نه قربونت بشم: من

 .... کردمی که نذاشتم و خداحافظادی تا دم در بخواست
 ......الی شدم و رفتم ونمی ماشسوار

 ... و انداختم و درو باز کردمدیکل
  خوبه؟نمی ببیچ

 ........دنیدی ملمی نشسته بودن رو مبال و داشتن فلکسی رهمشون
 
 
 ...شونمی من کشته مرده نگرانیعنی

 .....گردنی باش فکر کردم االن در به در دارن دنبالم ممنو
 .... نکنه فکر ها به ذهنت خطورنیاز ا: نیرادو
 ؟..هــا:من
 ....يباز بلند فکر کرد:  و گفتدی خندنیرات

 ... خــــــــــــــــــدايا
  ها کجان؟یکیاون :من
 ....دیرفتن خر: نیرادو
 ....ماندانا اخر کار خودشو کرد:من
 ....رسهینوبت شماهم م: نیرادو

 ....زنهی چه قشنگ حرف منیاالن بب...کردیقبلنا فقط اخم م.... وا شده هــاخشی نیا
 ؟يمشکل دار:نیرادو
  باز بلند گفتم؟يوااا

 .... کردميخوب کار... بلند گفتم که گفتماصن
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 ) کهستیرو ن(
 ؟ي باز اومدتو
 )امی چشمت ميگفته بودم به کور(

 ...بعدش حوصلم سر رفت و کتاب و بستم و...... نشستم کتاب خوندمکمی...... باال و لباسامو عوض کردمرفتم
 ...ستی ننی از رادويو خبر... دهی رو کاناپه خوابنی راتدمی دنیی پارفتم
 .....رونی زدم بالیو از و.... باال انداختمي اشونه
 .....زدمی ساحل قدم مکنار
 .....رده نشسته رو سنگ و سرشو به سمت آسمون بلند کنی رادودمی دکه

 ؟یکنی فکر میبه چ:  گفتمسادموی با فاصله واکنارش
 ......خونوادم: نیرادو
 ن؟یرادو: من
 هووم؟:نیرادو

 ....گهیدرست جواب بده د.......زهرمــار
 ) بگه جانم؟يخوایم(

 .... همون بله رو بگه خوبهنه
 ؟ی بگيخواینم: من
 ؟یدرمورد چ: نیرادو
 ....خونوادت: من
 ..... نگفتيزی کرد و چاخم
 ... بگهيزی چخوادی نمنینه انگار ا.... تو سکوت گذشتقهی دقده

 .....ستادمی که با صداش االی و خواستم برم وبرگشتم
 ؟ی بدونيخوای میچ:نیرادو

 ...ای شد به دررهی و به حرف نگاش کردم که سرشو برگردوند و خبرگشتم
 ...بپرس: نیرادو

 ....دمی سواالمو پرسیکی یکی رو شن ها و نشستم
 ؟ي بودمارستانیچرا تو ت: من

 ...یلیبه دال: رفت توهم و سرد گفتاخماش
 ؟یدونیخونوادت کجان؟م...ي سوال بعدرمیم...باشه: من
 ....دونمیاالنو نم.... سال قبل که تو تهران بودن5: نیرادو
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 ....زنی دلم گفتم االن هم تبرتو
 .....دمی رو پرسي بعدسوال

 ه؟یشغلت چ: من
 ...سمیپل: زل زد بهم و گفتي برگردوند وجدصورتشو
 ....دونستمی نمنویا... زدخشکم

  امکان داره؟مگه
 ؟یچ...چــ: من

 ... راد هستمنیسرگرد رادو:  زد و گفتيپوزخند
  اره؟ي بودتی هم مامورمارستانیپس تو ت: من

 .... بودمتیکاش مامور:  ناراحت شد و گفتافشیق
 ....... واقعایعنی: من

 ... حرفمو خوردمادامه
 .... حرفاش گذاشترتیو من و تو بهت و ح..... بپرسم که از جاش بلند شد و دور شدموی سوال بعدخواستمیم

 ... مکالممون با سرمه جون تو ذهنم اکو شدي همه
 .... برادر داشتهی خواهر و هی....ستیرها تک فرزند ن*

 ...... کجاستستیم معلوم نبرادرش ه..... که کشته شدخواهرش
 ؟ی واضح تر بگشهیچطور ممکنه؟م: من
 .... دوقلو بودننی و رادویتیرائ

  وابستهیتی به رائیلی خنیرادو
 .... از خودش دوست داشتشتریخواهرشو ب...بود 

 ..گمی مخالصه
 .... نامه اومد دستمهی روز هی 

 .... نوشته بودتوش
 .....فتهی بی خوبي که اتفاقاکنمی نمنیتضم... تو کارمون دخالت کنهيادی شوهرت بگو اگه زبه

 ...می بررونی بدی نباي نشون دادم که اونم گفت چند روزری رو به امنامه
 ..... گذاشته بودگاردی بادواسمون

 چوندهی هم پردشوگایباد...رونی بهمون خبر بده با دوستاش رفت بنکهی روز بدون اهی...ومدی خوشش نمگاردای از بادیتیرائ
 ....بود

 .... هم افتاده بود به جونميدلشوره بد...مردمیمن که داشتم م...می نگران بودیلیخ..... روز شد برنگشتهی
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 ... کنهداشی نتونست پی همه جارو گشت ولریام
 ....گشتیخودشم در به در دنبالش م....شهی نمدای که چرا پزدی داد میه... شده بودوونهی هم که کال دنیرادو
 ... روز گذشتسه
 ....کشته بودنش... مرده بودیتیرائ... خبرشو بهمون اوردنکه
 ...نی رادویونگی طرف دهی و از یتی طرف مردن رائهی از

 ....رها افسرده شده بود.... خراب بودمونی و اوضاع روحوضع
 

 پس االن کجاست؟:من
 .... طرفهیکشته شدن خواهر دوقلوش از ...رف طهی از نامزدش ییجدا..... روش وارد شده بوديادی زفشار

 .... روز خبر دادن فرار کردههیکه ...می کردشی بسترتهران
 ....نی زمریانگار اب شده بود رفته بود ز...می رو کردروی تهرانو زکل

 .... تمام اتفاقات تلخ بوداداوریچون اونجا .... تهران بمونهتونهی نمگهی هم گفت که دریام...می نکردداشیپ
 .....زی تبرمی اومدنی همواسه

 .... نشددای پی ولمی سال تمام دنبالش گشتدو
 چند روز هم دارم خوابشو نیا.....زندس نمرده...کنمیحس م.. مادرمهیمن ...دونمی من می مرده ولگفتنی و مومدنی مهمه

 ....نمیبیم
 ....هیباورنکردن..... قابل باورهریغ: من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ......مطمئن شدم..... که نشون دادی باعکسی خودمون باشه ولنی رادوگفتی که سرمه جون مي شک داشتم که اون فرداوال
  بهش بگم؟ي چجورحاال

 ...... بکنمی فکر اساسهی دیبا
 ....  شدمو لباسمو تکون دادمبلند

 ......الی رفتم وو
 .... بدهنتوی ماشچیعسل سوئ:  گفتنی برم باال که راتخواستمیم

 کار؟ی چيخوایم:من
 ..امی بزنم بی گشتهی برم خوامیم: نیرات

 ....الزم نکرده:من
  رفت؟ادتیشرط : نیرات

 ..... پرت کردم سمتشچوی و سوئدمی کوبنی رو زمپامو
 ....کشمتی موفتهی خط روش بهی: و خواست بره که بازوشو گرفتم و گفتمدیخند
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 ....رونی گفت و رفت بیی باشه باباهی
 

 ... درست کنمای گرفتم الزانمی اشپزخونه و تصمرفتم
 .... ظرف بزرگ اماده کردم و گذاشتم داخل فر تا بپزههی

 ... شده رو شستمفی کثيظرفا
 .... تماشا کردمونیو تلوز..... رفتم نشستم رو مبلو

 ..... زده شد که پاشدم و درو باز کردمدر
 ..... باز بودششیماندانا که ن..... و پرهام و ماندانا بودننیارت
 ..... و پرهامم که وضعشون افتضاح بودنیارت

 .....دنی رو مبل دراز کشدنی و پرنی دستشون بود و پرت کردن رو زمیهرچ
 ....می قديدخترم دخترا... اخه؟کنهی مدی خرنقدریدختر هم ا....چه خبرتـه......مردم...يواااااااا: نیارت

 ....االن االنه..... بودمیاون قد:ماندانا
 .... بازتر کردششوی و پرهام چپ چپ نگاش کردن که ماندانا هم ابروهاشو انداخت باال و ننیارت

 .....ي منو خسته کرديبرادرا...... ببند باباشتوین: من
 ... عسلنیاور....ولیا: نیارت

 ....حقتون بود....توهم ساکت: من
 .....خخخخ زدم تو ذوقش... شدی بادش خالنیارت

 .....دیای بدی لباساتونو عوض کندیبر... پختمایالزان: من
 ... پاشدن و رفتن باالهمشون

 ... نبودنی رادوی ولنییکه اومدن پا...دمی چزوی ممنم
  کو؟يپ راد..عـه:من

 ....دونمینم: پرهام
 ...گهی دنیی پاومدی منیگفتیبهش م: من

 ... ها و اخ اوخ کردنیتن رو صندل زود نشسهمشون
 .....رمیباش بابا خودم م: من
 ...... پله ها رفتم باال و دو تقه به در زدماز
 ....ومدی زدم و صداش کردم که بازم صدا نگهیدو تقه د...ومدی نیی صداچیه

 ...واااا
 .... توهااااااامی دارم منیرادو: من
 ؟؟...وااا پس کجاست... بودی خالهیاتاق خال..... تودمی باز کردم و پردرو
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 ؟ییی؟؟کجاا...ی کوشيهوو....ن؟الــویرادو: من
 ؟ي نکنه فرار کرديوااا

 .... فرار نکردمرینه خ:  از پشت سرم گفتیکی هوی
 ... رو هوادمی متر پرسه

 .... گذاشتم رو قلبم و برگشتم سمتشدستمو
 ...یی صداهی یی نداهی ی اهنهی ی اوهنهی...شاسگول:من
 ؟یکنی مکاریتو اتاق چ: نیدورا

 ....می غذا کوفت کننیی پامی رو صدا بزنم بریاومده بودم جنابعال:من
 ....امیتو برو منم م: نیرادو

 ....نیی گفتم و رفتم پاي باشه اهی
 .....ــــــــــــــــــــــــــــــــغیج

 ...... واسمموندی منیزاشتی مکشوی تهیحداقل ...کثافت ها.... الدنگ ها:من
جات ....دیچسب... خوشمزه بودیلیخ...دستت درد نکنه:  با دستمال دهنشو پاك کرد و دستشو گذاشت رو شکمش و گفتنیارت
 ...یخال

 دی بانی اگه نرفته باششمارمیتا سه م.... ظرفارو بشورمخوامیم....نی برنی پاشاالیدِ : بهش زدم وگفتمی محکمی پس گردنهی
 ....نیظرفا رو بشور

 .... رو گفتم پاشدن فرار کردنکی که نیهم
 ..... بودي مسخره ایشوخ:  انداخت و گفتی به ظرف خالی نگاههی اومد و نی موقع رادونی همکه
 ..... همشو خوردندمی دنیی اومدم پایوقت... کجا بودمیشوخ:من

 .... کنم االن؟منم گشنمهکاریمن چ: گفتي حالت بامزه ابا
 ....اوردمی سرم شاخ درمي طرفم داشتم روهیاز .. طرف خندم گرفته بودهی از
 ....!!!!!! وا شدخشی چه زود نیا

 ....امی تا من باطیبرو تو ح:  زدم و گفتمیچشمک
 هان؟: نیرادو

 ....امیبرو تا من ب: تو حدقه چرخوندم و گفتمچشامو
 ...رونی تکون داد و رفت بجی گسرشو

 .... و گذاشتم داخلشوانیرداشتم و دوتا بشقاب و کارد و چنگال و ل بزرگ بینی سهی زود منم
 .... رو برداشتمای فر ظرف الزاننیی پااز

 ، من بمونم؟...نی تا شما بخورپزمی ظرف مهی من نی نه شماها فکر کردوهاهاهاهای: من
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 ....اطی و از آشپزخونه رفتم تو حینی و گذاشتم داخل سظرف
 ....زیو دستاشو گذاشته بود رو م.... نشسته بودی صندلي رونیرادو

 ....ی و نشستم  رو صندلزی رو گذاشتم رو مینیس
 ...... انداختی نگاهینی سرشو بلند کرد و به سنیرادو
 ...... چشاش برق زددی رو دای الزانیوقت

 ....کارد و چنگال و هم گذاشتم توش... و گذاشتم جلوشبشقاب
 ....برداشت و شروع کرد به خوردنش ای از الزانکهی تهی اونم
 .... به خودمنیافر.. شده بودی عاليواا.... شروع کردم به خوردنشمنم
 چطور شده؟:من
 ....قابل خوردنه: نیرادو
 .... قابل خوردنهگهیم... شدهیعال....مرض:من
 ... هم خوب نشدهنیهمچ: نیرادو
 اس؟ینجوریا:من

 ....خورمیخودم همشو م....خوب نشده پس تو نخور:  و گفتمدمی و از جلوش کشبشقاب
 ... گشاد شده زل زد بهمي چشابا

 ..... شد بهمرهی و خی داد به صندلهی اخم کرد و تکبعدش
 ... بابايا... بخورمتونمی نگا نکن نميبرادر من اونجور...اوووووف
 ..... نکن نگايجان عمت اونجور... بخورایب:  هل دادم سمتش و گفتمبشقابشو

 ..... زل زد بهم و بعدش کوفت کردطونیش
 ...دست خودم درد نکنه....واقعا خوشمزه شده بود....دی چسبیلی خيواااا

 ... گفت و پاشد رفتی دستت درد نکن ارومهی
 ...گفتم و ظرفارو جمع کردم و بردم آشپزخونه...ی نوش جان ارومــــــــــــــــــــهی مث خودش منم
 .... و دستمو گذاشتم رو دهنمدمی بلند کشغی جهیگشتم  که برنیهم

 ..... بودن و مشکوك زل زده بودن بهمسادهی دست به کمر وانی و پرهام و ارتماندانا
 ه؟یاون ظرفا واسه چ....نمیصب کن بب:نیارت
 ؟يکور...ظرف غذاس: باز کردم و گفتمشموین

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.م؟یداشت.. می نداشتي اگهی دي که بنده اطالع دارم غذاییاز اون جا: ماندانا
 ..می اره داشتیعنی کردم که نیی باال پاسرمو
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 مونم؟ی گشنه مينجوری من همنینه فکر کرد: من
 ....قایدق:پرهام

 .... شدمری سریس.... گشنه نموندمینیبیحاال که م: من
 ...معلومه: ماندانا
 ....دیبچه ها صب کن:  تو هال که گفتمرفتنی مداشتن
 ....می جون دعوتیلیفردا خونه ل: نگام کردن که گفتمی برگشتن و سوالدوباره

 ... زل زدن بهمجیگ
 ....یلیاون ل....اهــــا..........یلیل:  سرشو خاروند و گفتماندانا

 .....یلی لنیا...نـــه:من
 ....باشه پس......درد: ماندانا
 ه؟جوونه؟ی کیلیل: پرهام

 ......می تا نخندمی و خودمونو به زور کنترل کردمی انداختگهید بهم ی نگاههی ماندانا منو
 .... توعهي برای مناسبسیک......اره جوونه: من

 ...ترشنی دخترا دارن مواشی واشی گهید....دی باال بزننی فردا واسه برادرتون استنمیبب:  باز کرد و گفتششوین
  تو؟ایدخترا : من

 ....ترشنیواال معموال دخترا م:  زد به چونش خاروند و گفتدستشو
 ....مغزت تاب برداشته...برو...برو بخواب:  و گفتمدمیخند

 .....منم رفتم لب ساحل...دنی رفتن خوابهمشون
 ...... اروم اروم قدم زدمای دراوردم و به سمت درکفشامو

 ... بودمسادهی اب وايتو
 ..... تا زانوم بودبای تقراب
 
 عســل؟_

 .... سمت ماندانابرگشتم
 ... از من نشستتیماندانا هم به تبع....نی و نشستم رو زمرونی اب اومدم باز

 ؟ي شد اومدیچ: من
 ....دلم گرفته بود:ماندانا

 ؟یواسه چ: من
 ....ينجوری همدونمینم:ماندانا

 ... برگردوندم و زل زدم بهشصورتمو
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 ؟یمطمئن: من
 .....اره:  و با غم گفتدی اشک از گوشه چشمش چکهی
 ..... دوستم منم ناراحت شدمی ناراحتاز

 ؟ی بگيزی چيخواینم: کردم و گفتمبغلش
 ....تونمینم...نه عسل: ماندانا

 .....زمیمن هستم عز....ی دلتو بهش بزني که حرفاي داراجی احتی به کسيدی هروقت دیول...یهرجور راحت..باشه: من
 ..... ممنونیلیخ:ماندانا
 .... باحالم بهش بگميگفتم از اون جک ها...ارمی از اون حال و هوا درش بنکهی اواسه

 ) هم باحالنیلیآره خ(
 ....ــــــــتیپاراز

 )برو بابا(
 ه؟یحرف...رمینم

 .................)ددد(.................
  بکنم؟ی خواهشهی
 )اره(

 ... دلمزیعز
 ....عشقم
 ....میزندگ

 ....نفسم
 ....زمی چهمه
 .....گلم

 ....خواهشا
 ......لطفا

 ....ــــــــــــــزیپل
. 
. 
. 

 ..... گم کنگورتو
 )هـــان؟....چـ...چشم(
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 ....گورتو گم کن....يدی که شننیهم
 )شعــــــوریب(

 ... گمش کنگمیم.... باشعــورههه
 .....) رو بدمگهی نفر دهی درخواست رمیاصن من م...اقتی لیب(

 .....کنمی شکر برو کمکت میاله
.............                                  

 .... کنمدای جوك پهی دراوردم تا مویگوش
 ... کردمدای پشویکی که کردمی منیی باال پاينجوریهم
 ....گوش کن:من

  دنی کنند ، بر اثر کمبود حوصله طالق می بر اثر کمبود عاطفه ازدواج ممردها
 
 !!!!  کنندی که بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج منهیالب ا نکته جیول

 : رو گفتمي که بعددیخند
 ... سرتون درد میگره با نوك انگشت دو طرف شقیقه هاتونو بمالیدوقتی

 
 ... خوب نشیدشاید

 ...ولی کالً کالس داره 
 ...کننی منکاروی ارنیگی فیلما پولدارا سردرد که متو

 :يبعد
 : دی پرسد،ازمی ناراحت شدم ك کارم ب روانشناس کشنقدری زد ابشی غهوی دی از دور که منو دی دختر قرار داشتم ولي با
 

  تو شلوارت بود؟شرتتی موقع هم تاون
 ....خخخخخخخخ... يوااااا
 :يبعد
 ... مخه دخترمو بزنهگهی سال د20 که قراره ی نکبتاون

 
 
 نهیبی می جانم االن داره باب اسفنجيا.

   فدا دامادم بشمیاله
 ......زدیماندانا داشت قهقهه م..خخخخخخخخخ
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 : ترنیی پارفتم
  بودی مذهبیلی خمی داشتقی رفهی
  خونمونادی بخواستی بار مهی

 
 ... منم چادر سرمهناموسی بگهی تو دای آخرش بابام داد زد باهللای دم در گفت انقد

 .... خخخخ
 
 

 .... از خندهدیترکی جک گفتم که ماندانا داشت ماونقدر
 ......... بوددهی دراز کشنی گذاشته بود رو شکمش و رو زمدستشم

 .... نه تا اون حدی ولدمیخندی داشتم ممنم
 ....مردم از خنده.... عسل خدا نکشتتيوااااا:ماندانا

 .....خخخخخخ:من
 ....د بلند شدم و دستشو گرفتم و اونم بلند شنی رو زماز
 ...می حرکت کردالی هم به سمت وبا

 ........کــه
 
 
 ....می حرکت کردالی هم به سمت وبه
 ..... سمت مـاومدنی لشکر پسر داشتن مهی از اون طرف که
 ... به دادمون برسهخدا

 ......به به خانومــــا رو:  کرده بود گفتیغی از پسرا که موهاشو مث جوجه تیکی
 ... از بازوم گرفتشیکی که می و به راهمون ادامه دادمی نزاشتمحل

 .....کثافت الدنگ به من دست نزن:  محکم بهش زدم و داد زدمیلی سهی که برگشتم سمتش نیهم
 ؟یکنی ناز مينه مثال االن دار:پسره

 ........رونی بزدی گوشام دود ماز
 .....سادنی همشون دورمون حلقه زدن و واپسرا
 ... جلو و خواستم رد بشم که نذاشترفتم
 .... کنار وگرنـهدیبر: من

 ؟یکنی مکاری؟چیوگرنـه چ:  وسط حرفم و گفتدی پرشونیکی
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 ...... خــــدايا
 ....چوندمی که زود دستشو گرفتم و پرهی اومد و دستشو دراز کرد تا از بازوم بگشونیکی

 ...... و ناله کردنی دادم که افتاد رو زمهلش
 .... بچه هامی داريادیکار ز.......اووووووو: پسره
 .....  هشت  نفر بودنجمعا

 ؟؟.شهیعسل؟ هشت نفر به دو نفر؟به نظرت م:  گوشم گفتکی اروم نزدماندانا
 ...ری حساسشون رو نشونه بگيتو فقط جا...یتونی نميدیاگه د....نترس بابا: من

 .... چشمک بهش زدم و برگشتم سمت پسراهی
  عشقم؟ي بلدای چیمهارت رزم:مد جلو و گفت اوشونیکی

 ...عشقم؟زااارت......اووووووق
 ...نی خم شد با ارنجم محکم زدم رو گردنش که افتاد زمیوقت.... رو شونشدمی جلوتر که پامو اوردم باال و کوباومد

 .... از پشت کمرمو محکم گرفتمیکی اومد جلو خواستم برم بزنمش که گشی دیکی
 .....سادیمد جلوم وا هم اویکی اون
 ... الحساسي اوردم باال و محکم زدم با جاپامو

 )الحساس؟؟... خخخخ(
 ....ارههههههه

 ...و محکم فشار دادم.. از کمرم گرفته بودکهی اوني پاي پامو گذاشتم روبعدش
 .... مشت زدم تو صورتشهی دستاش شل شدن که منم از فرصت استفاده کردم و برگشتم و کمی در اومد و اخش

 .... مشت به شکمشهی مشت تو چونه مبارکش و در اخر هی
 ... شدنی زمپهن
 ....کردنیو اه و ناله م... افتاده بودننیهر چهارتاشون رو زم.... من تموم شدنماله

 ....رهی درگشونیکی با دمی سمت ماندانا که دبرگشتم
 ...ش و انگشت اشاره و زدم رو شونسادموی شخص واپشت

 ........... بهدیکه از اون ورم ماندانا با پاش کوب.... زشتش زدمي مشت به چهره هی که برگشت نیهم
 )خخخخ.....الحساس(

 ...توام...زهرمــار
 ..... برخورد کردمی سفتزی چهی که با می حرکت کنمی ماندانا رو گرفتم و خواستدست

 :زدمیو غر م... گرفته بودمموینیبا دستم ب.... مماخماخ
  ماندانا؟يدید...اهههه.. نبودواری که دنجای ااخه
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اصن ....انگار مغزم تو کلم از جاش تکون خورده...... کردندایمشکل پ...واشی واشی نهیبیچشام داره چپ م.... شدم رفتخل
 ......ـی

 .....رسما الل شدم....نی قرمز رادوافهی قدنی سرمو بلند کردم با دیوقت
 ...... به ارث بردهرجونی اخمش رو از امنیا

 رون؟ی بانی وقت شب منیا: دیغر
 ....خو...حوصلم سر رفته بود...اومم...من خب.مـ: من
 ؟ياز ساعت خبر دار...میچقد دنبالتون گشت:نیرادو
 ماااای بودرونی ساعت بهیبابا : من
 ؟ی ساعت؟مطمئنهی: نیرادو
 ...نمیصب کن بب...اره جان تو:من

 .... دراوردم و به صفحش زل زدممویگوش
 ...........رونی چشام از حدقه زد بقهی و چهل دقکی دنی دبا
 ؟..م؟؟ی بودرونی ما چهار  ساعت بیعنی

 م؟ی؟مگه دار...شهی ممگه
 ...... زود گذشتهیلیزمان خ...... خبرهچه

 .....ستی نيزیبابا چهار ساعت که چ:  و گفتمبمی رو گذاشتم تو جیگوش
 ..... شدهيواسه تو عاد...گهیاره د....ههه: نیرادو
 ...جملش دو پهلو بودهااااا.....دمینفهم

اصال ....دیشما ببخش:  گفتنی بهش داد و روبه رادویفی فشار خفهی برم جلو جوابشو بدم که ماندانا دستمو گرفت و خواستم
 .... گذشتی زمان کمیدینفهم
 ....شهیخواهش م:نیرادو

 ..... شدمالی وارد وذاشتمی منی حرص رو زمي که از رویی چش غره هم به من رفت که منم رومو برگردوندم و با قدم هاهی
 
 

 .. شدمالی ووارد
 

 نی اومد اادمی برم طبقه باال که خواستم
 
 ..... هنوز برنگشتهی رفته ولنیرات 
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 بمی از تو جوی و گوشسادمی واهمونجا
 
 ....برداشتم 
 
 .... زنگ زدم که خاموش بودنی راتبه
 

 ......واااا
 

 چرا خاموشه؟؟.... شدمنگران
 
 )بابا توهم مثبت فک کن(
 
  بگم مثال؟یچ
 
 ....) شارژش تموم شدهدیشا: مثال (
 
 ......دیشا
 

  باال انداختم و رفتمي اشونه
 
  رودمیلباسامو عوض کردم و پر....باال 
 
 ....تخت 
 

 ......بردی نمخوابم
 
 ....دمی پهلو خواببه
 

 ...... بستمچشامو
 

  تونمی نه نمدمی گذشت که دقهی دقچند
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 ....بخوابم
 
  و شروع کردم بهدمی پشت خواببه
 

 ........ گوسفنداشمردن
 
 ...........)یعنی(
 
  کنم؟کاری چبرهی خوابم نمــــه؟؟؟خویچ
 
 ) بگم؟؟یی الاليخوایم(
 

 ....بگـو...شمی ممنون ميوااا
 

 .........)ددد(........
 

 ....گـــهی بگو دواااا
 
  کنمی مواقع واقعا فکر میعسل بعض(
 

   تاب،مختي شدوونهی،دي شدخل
 

 ) تو کلت جابه جا شدهبرداشته،مغزت
 

 .... فکرا نکننی لطف کن از اشما
 

  گمشو از فکرم....یگی نمیی الالاگه
 
 ......رووووووووووووونیب

 
 )گوشام کر شد....باشه بابا داد نزن(
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 ...خداروشکر
 
 ...)خدا نکنه...ریزبونتو گاز بگ(
 

 ..کیشبت ش.... بروباش
 
 )شبت خوش.....من رفتم(
 

 .... شدمداری ب10 ساعت صبح
 

 .. و دست و صورتمو شستمي دشوررفتم
 

   بچه ها همشون دوردمید....نیی پارفتم
 ....خوردنی نشستن و داشتن صبحونه مزیم
 

 ..دی ممنون که به فکرمیلیخ: من
 
 ساعت چنده؟...عــه:  نیرات
 

 :   صورتش و روبه بچه ها گفتي دستشو اورد جلومچ
 ..... کردهشرفتیعسل پ..... هابچـــه

 
 ؟یشرفتیچه پ: نیارت
 
 ... واسشنی کف جانانه بزنهی... شدهداری  ب10ساعت : نیرات

 ... شروع کردن به دست زدنهمشون
 

 خورن؟یساعت ده صبح صبحونه م.نی شددارینه که خودتون زود ب..مسخـــــــره هااااا: من
 
 .اونوقت االن تو نخور: نیرات
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 : گفتمنی خنده که اداشونو دراوردم و روبه راتری ززدن
 ؟ي بودی کدوم قبرستونشبید

  چرا خاموش بود؟تیگوش
  کـــــــــــــو؟؟؟نمیماش.. همه مهم تراز
 
 . و سالم دم درهحی صحنتی هم به حال گوش ما بکن،ماشي فکرهیواش،یبابا :نیرات
 
 ،وفتهی خط کوچولو روش بهیکنم،ی چک مرمیبعد از خودن صبحونه م.ادی و رد کن بچیسوئ:  و گفتمدمی کشقی نفس عمهی

 ،کشمتی میعنی دمی گردنم کشي جلودستمو
 

 .بمی و گذاشتمش داخل جدمشیتو هوا قاپکه منم ... و پرت کردچی تو حدقه چرخوند و سوئچشاشو
 

 . نشستم و شروع کردم به خوردن صبحونهزی مسر
 

 . باشهادتونی!!  جون هـایلی خونه لمیریبچه ها؟ امروز م: من
 

 ؟یلی ل؟کدومیلیل: ماندانا
 
عــــه،اون :  لبخند مسخره زدو گفتهی دی دموی برزخافهی قیوقت. کنمکشی تکهی من بزنم تيرون،وااای بزدی گوشام دود ماز
 ،؟هههههیگی رو میلیل
 . بهش رفتم و به خوردن صبحانه ادامه دادمی چش غره توپهی

 
 .رونی بلند شدم و رفتم بیاز رو صندل. شدمری سیوقت
 . عشقم در چه حالهنمی ببتا
 .کشتمیم و نی روش راتوفتادی خط مهیواقعا اگه .ستی نشیزی نه چدمی دور کال چک کردم دهی

 
 .می کني بازمی برنیایب:  توپ اومد و روبه بچه ها گفتهی با پرهام

 
 م؟ی کني بازیچ: من
 
 ،من بگم،من بگم: باال برد و گفتی و دستشو هدی از رو مبل پرنیارت
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 ،بگو پسرم،بگو بچه کوچولو: من
 

 .می کني بازیوسط:  چپ نگام کرد و بعدش گفتچپ
 اشک از چشامون گهی که دي طورمیدیخندی ممیدستامون رو شکمامون بود و داشت. خندهری زمی و ماندانا محکم زدمن

 هی.می توپ رو پرت کردیوقت!! دارمی تو وسطيادی خواست مثال بگه من مهارت زنیارت.می کردي بازیدفعه قبل وقت.ختیریم
 ...خخخخ........ی تنگوناخه با شلوار به ا.پرش زد و پاهاشو صد درجه بازکرد

 . خندهری تا نزنن زکردنی  هم خودشونو به زور کنترل منی و راتپرهام
 .گهی دهی هم بازی وسطن،خوی دارکاریاااااااا به برادرم چ:  در کنترل خندش داشت گفتی که سعی با لحننیرات
 .میکنی مي بازمیریم
 ي بازي چجورمیدیفهم....می کرديهم بازقبل ...دفعه...میدار..کم... من، نفراتيکوچولو...پسر... اخه:  گفتمدهی بردهیبر
 .....یکنیم
  باشه؟؟ي مهارت هاتو نشون بدستی دفعه الزم ننیا

 
  افتاد گذشتیاون دفعه حاال اتفاق:  چش غره رفت و گفتهی

 .دیستی هم ول کن نشما
 .کنمی مدای نفرات کمه؟خو من پنیگی هم که مي بعدمشکل

 
 ...می برنیپاش.پس حله.کالیبار:  پرهام
 .رونی بمی رفتموی بلند شدیهمگ

 . زنگ زد و شروع کرد به فک زدني بشری بنهی برداشت و به شوی هم گوشنیارت
 .شدی ازما دور مزدی که حرف مينجوریهم

 . هاج واج زل زده بهموننی رادودمی سمت بچه ها که دبرگشتم
 . شدهجی گی حسابیکیبچه ها :  و گفتمدمی خندزی رزیر
 .نی ارتي و همشون شروع کردن به گفتن ماجرادنی اشاره کردم که اوناهم خندنی سرم به رادوبا
 . تر شدجی بود گجی گنی رادوچارهیب

 . شده بودی همشون قاطيصدا
 . دادنحی زدم که خفه خون گرفتن خودم شروع کردم به توضي داد بلندهی

 . زل زده بهمي عادينجوری همدمی نگا بهش کردم دهی تموم شد یوقت
 .هنگ داره هـــا نمیا
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 .انی نفر از دوستامو دعوت کردم دارن مشیش. بچه ها حله: و گفت دی رسنی موقع ارتنیهم
 ان؟ی دارن مزیاز تبر:من
 
 .انینه بابا توام،تو شمال هستن ادرس دادم دارن م: نیارت
 

 .می انداختشی مردمو از کار و زندگي بازهی واسه نیتورو خدا بب: من
 
 .انی بدی من بگم بایوقت.انی نمکننیدر ضمن غلط م.نینه بابا اونا پا:نیارت
 

 .دییفرمایکامال درست م.بله بله: من
 

 . شدجادی تا شاخ رو سرم اشی دوستاش شدنیبا د. اومدننی ارتي ربع دوستاهی بعده
 ) تا؟شی شیواسه چ(

 . نفر هستنشی شاخه
 .میکرد و اخم می انداختگهی بهم دی نگاههی ماندانا منو
 . کردی اومد جلو اونارو معرفنیارت

 .می پوزخند زدهی جلو و می و ماندانا هم رفتمن
  توان؟واقعا؟ي دوستاناین؟ایارت: من
 
 . هستنی خوبيپسرا. هستننای اي دوستاهیبق.همشون که نه فقط ارمان و سجاد: نیارت
 

 .بارهی از سر و روشون میههه اره خوب: ماندانا
 . متوجه ماشدن خشکشون زدی تا ،وقتشی شاون

 .نی سرپا بشي زودنی به اکردمی فک نمنی که خوردییچه خبر؟با اون کتک ها: جلوتر و گفتمرفتم
 
  شده؟ی چی بگشهیعسل م: نیرات
  پارتون کنن؟کهیبه نظرتون بهشون بگم تا ت: که فقط خودشون بشنون گفتمي تا و اروم طورشی زل زدم به اون شدیپل

 . خودتوني اتفاق افتاد،عواقبش پای هرچای.دیری مدیشی گم ماید؟یای بر بنای از پس ادیتونیما جوجه ها م نظرتون شهان؟به
 ... شدنمی گفتن و زود جنی به ارتي دروغ سرسرهی

 . خندهری زمی ماندانا زدمنو
 .شدنی شاخ ميادی که زشبید: ماندانا
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 . کمتر بهتریهرچ.می کني خودمون بازنیایب.دااایواس من اخم نکن:  که گفتمکردنی با اخم نگامون مپسرا
  نه؟ای شده ی چیگیم:نیارت

 ؟؟ي داری مشکلگمینم: من
 . پاشدن رفتنومدهی که نی بهشون گفتیچ:  نیارت

 ؟ی بدوندی باگهی گفتم ديزی چهی:  من
 . نگفتيزی کرد و چاخم

 .ي به بازمی کردشروع
 .می گروه بودهی و پرهام نیمن،رادو

 . گروههی و ماندانا نین،راتیارت
 . واسه خودش داشتیفی هم کي نفرسه
 .زدنی محکم میلی خنی و راتنیارت

 .رونی از همه پرهام رفت باول
 .می وسط بودنی من و رادوحاال

 . بود و زل زده بود به ماسادهی وانهی دست به سينجوریهم.کردی مفایماندانا هم نقش بوق رو ا.زدنی داشتن می در پیپ
 ............ توپ رو محکم زد به پام که منم نتونستم تعادلمو حفظ کنم ونی پرت ماندانا شد که راتهوی حواسم

 
 

 . توپ رو محکم زد به پام که منم نتونستم تعادلمو حفظ کنم و افتادمنی پرت ماندانا شد که راتهوی حواسم
 .نی بود با افتادن من اونم افتاد زمسادهی هم که پشت من وانیرادو
 .نی واقع بنده افتاده بودم رو رادودر
 ) واالهیزی هم خوب چایح(
 ت؟ی وضعنی اا؟تویح
 )مگه چشه؟(

 . دماغهستی نچش
 . قبلم که افتادم روش مماخم درد گرفتيدفعه . چقدر سفته اخهنی ابابا

 . سرم خورداالنم
 ،اهههههه

 . بلند کردم که چشام قفل چشاش شدسرمو
 . سگ داشتالمصب
 .رونی بشکافه و بزنه بنموی سخواستیانگار م.نمی به سدیکوبیتند تند م. رفته بود باال قلبم همضربان



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 131 

 )ي از اب در اومدي جنبه ایعجب ب(
 ؟ي تو باز اعالم وجود کردنمیبب
 ) نه؟ای مراقبت باشم دیبا(

 ؟ی مراقبمیعنی االن
 .)ي کار دستمون بدی غرق بشيادیاالن نذاشتم ز.بله(

 . کردیاعصابمو خط خط.برو گمشو.زی خفه پلوجدان
 )واا من که مداد نداشتم(

  نه؟ای يری موجدان
 )وهاهاهای.ی مواظب باش غرق نشیباش رفتم،ول(

 . ساعته779 ،حنـــــاق مــــرض،درد،کـــوفت
 )م؟یمگه دار(
 .....  خـــدايا
 )باش رفتم(

 . کمشرت
  واسم؟زنهی خره چرا پوزخند مي رادنیا

 . چپ راستش کنمـابزنم
 ) چرا؟یدونیم(

 ؟ي نرفته بودمگه
 ..)رمینه جواب سوالتو بدم م(

 ،بفرما
 .)هی خبرکنهیفک م.نمیجمع کن خودتو بب. تو چشاشي شدرهیخ. بهشيسه ساعته زل زد(

 .ستینه جونم خبر مبر ن.هی خبرکنهی فک مکنهیغلط م.عیهـــــــــــــ
 
 ــه؟یهــان؟چ:  بهش گفتمرو
 

 گذره؟یخوش م : نیرادو
 
 .یجات خال.ارره:  تمام جواب دادم یی پروبا
 

 .ی دل بکنی تونی اخه نمنمیبیم:  حرص درارش زد و گفت ي از پوزخندادوباره
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 ..ایزاااارت ب. باشنوی ااووووهوووووو

 .از روش بلند شدم. گفتی آخهی اش و محکم فشار دادم که نفسش قطع شد و نهی کردم و دستامو گذاشتم رو سیاخم
 . برگشتم سمت بچه ها هرکدوم حالت چهرشون متفاوت بودیوقت

 . هم اخم کرده بودنی و راتطونی مشکوك،پرهام شنی زل زده بود بهم،ارتطونی شماندانا
  چشه؟نی اوا
 . وسطای بنی،رادویعسل تو سوخت. ي ادامه بازدیایخب ب:  که توش حرص بود گفتی با لحننیرات

 . و شروع کردم به شمردنسادمینار وا کرفتم
 .نیو با اخم زل زده بود به رادو.زدی محکم تر از قبل منیرات

 .  نُه تا رفته بودنیرادو
 .... زود باشيراد.مینُه،نُه،منتظر ده هست: من
 .نی توپ و گرفت و محکم پرتاب کرد که درست خورد تو صورت رادونیرات
 . محکم زده بودیلی خيوااا
 .نی سمت رادودمیی و دودمی کشیفی خفغیج

  با دوتا دستاش گرفته بودصورتشو
 . دستاتو بکشنیرادو: من

 ..دی کشدستاشو
 .ومدی خون مشینی اوه داشت از باوه
  خبرته؟؟چهی محکم بزننهمهیواجب بود ا:   داد زدم نی راتسر
 .میکردی مي بازمیداشت: کرد و گفتی اخمنیرات

 ؟یزنیچرا محکم م. میکردی مي بازمی داشتیگی ميخودتم دار: من
 .واری کرد و توپ و محکم پرت کرد سمت دی عذرخواهنی تر شد و از رادوظی غلاخمش
 . به سرعت دور شدبعدشم
 . شدن در اومددهی کوبي بندش صداپشت

 .پـــــــــــوف
 .ی صندلي گرفتم و نشوندمش رونی رادوي بازواز

 .زی مي ماندانا پنبه و دستمال اورد و گذاشت روکه
 . پاك کردمشوینی بي رو برداشتم و خون روپنبه

 .شدمی نگاش ذوب مینی سنگری مدت داشتم زنی اتو
 .اهههههههه.گهی نگا نکن دياونجور
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 . من جنبه ندارمـانهیبیم
 )؟ي جنبه نداردی خاك تو سرم،از کجا فهمعیهــــــ(

 !!!دونمیچم
 )؟يول کردمن و اسک(

 .دی شادونمینم. بابامن؟نه
 )  بکشمتخوادی وقت ها دلم میبعض(
 . دلت نخواد لطفازای جور چنی ااز
 

 ؟ی زل نزني اونجورشهینم:  و گفتماوردمی طاقت ناخرش
 

 ؟.زنمی زل ميمگه چجور: شدن گفتطونی شچشاش
 

 .سرتو برگردون اونور.شما لطف کن اصن نگا نکن: من
 

 ؟ی پاك کنيخوای مياونوقت چجور:  نیرادو
 . چه پروو شدنیا...یزکــ
 .يپرو شد.نمی خودت پاك کن ببایب.کنمیاصن من چرا پاك م:من
 .نمی صورتمو ببيچجور. پاك کنم اخهيمن چجور:  رو دادم دستش که گفتپنبه

 . پاك کنهي چجورچارهی ها بگهی مراس
 ) رو استپزنهی مواقع می مغزت بعضیعنی(

 .شو فعال خفه تو
 . و به پاك کردنم ادامه دادمدمی در از دستش کشپنبه
 .. زل زده بود بهمي همونجوراونم

 .شدمی داشتم اب ميواا
 . تند پاك کردم و زود پنبه و دستماال رو برداشتم و بلند شدم و رفتم آشپزخونهتند
 .دمی مشت اب رو صورتم پاشهی آب و باز کردم ریش

 . از اب دراومدمي جنبه ایواقعا چه ب.ی شده بود حسابگرمم
 )؟یکنیاخرش قبول م(

 . حوصلتو ندارمبرو
 . به حوله خشک کردم و رفتم باال تو اتاقمصورتمو
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 . برداشتم و به نگار زنگ زدممویگوش
 ، دسترس نبوددر

 . بهش گفتهی تا بفهمم سرهنگ چرمیمی می که هنوزه دارم از فضولهنوزم
 .دمی اشارم چشامو ماليو با انگشت ها رو پرت کردم رو تخت یگوش

 . قفسه افتادي به کتاب توچشمم
 . که مونده بود ادامه دادمیی داشتمو از اونجابرش
 . زمان زود گذشتدمی تو داستان غرق بودم که نفهماونقدر
 . بستمو گذاشتم سر جاشکتابو

 . به بدنم دادمی پا شدم و کش و قوسی صندلي رواز
 .نیی از اتاق خارج شدم و رفتم پادادمی که مالش ميلش دادم و همونجور دستم گردنمو هم مابا

 . بودشی نشسته بود و سرش تو گوشی رو مبل تکماندانا
 .کردنی مي هم داشتن شطرنج بازنی و رادونیارت

  هم لم داده بود رو مبل و فوتبالپرهام
 . کجا رفتهدونهیباز خدا م. نبودنی از راتيخبر.دیدی دیم

 . شدرید.می بردیبچه ها پاش:  همشون گفتمروبه
 

 م؟یکجا بر:دی بود پرسشی که سرش تو گوشي همونجورماندانا
 

 . جونیلیخونه ل: من
 

  جون؟کدومش؟یلیهان؟ل:ماندانا
 . در اوردم و افتادم دنبالشمویی و دمپادمی بنفش کشغی جهی

 . من بدو اون بدوحاال
 .دنیخندی تا پسر هم داشتن مسه

 .ـــــدیاونقدر چسب. زدمشتونستمی اوردم و تا مری ماندانا و گاخرش
 ؟یزنی خو چرا مدیبابا،ببخش: ماندانا

 
 .کنمیدارم به عقل  و هوشت شک م. جونیلی کدوم لیسه بار گفت.حقته:  من
 

 .رهی مادمیخب :  ماندانا
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 .ی گرفتمری آلزاگفتی بهم می کنیبب:  من

 .ادی زنگ بزنه بگه بنی به راتتونمیکید،ی حاضر شدیبر:را گفتم بهش رفتم و روبه پسي چش غره اهی
 . رو برداشتمنی ماشچی شدم و سوئاماده

 .ارنی بفی دادم و منتظر شدم تا تشرهی تکنی خارج شدم و به ماشالیاز و 
 . بهترهامیمن ن:  اومد جلو گفتنی اومدن که رادویکی یکی همشون

 .نمی برو ببایب:  و گفتمنی بازوش گرفتم و نشوندمش داخل ماشاز
 .ننی و بستم و به بچه ها گفتم بشنی ماشدر
 . به حرکت دراوردمنوی نشستن،استارت و زدم و ماشیوقت
 

 .رونی جون اومد بیلی تقه به در زدم که در باز شد و لچند
 . گونشو شاالپ شولوپ ماچ کردمدمی پرشهی هممثل
 . گفتی سالمهی و دی خنداونم

 ؟ي بلدیترک:  و گفتمنی داخل،برگشتم سمت رادومی رفتگهیباهمد
 

 .ادی نه زیاره،ول: نیرادو
 

 .ینی و گذاشتم داخل سختمی خوشرنگ تو استکان ها ریی تا چاشی تو بچه ها نشستن که منم رفتم آشپزخونه و شمیرفت
 . جونم نشستمیلی لشی هرکدومشون گرفتم و بعدش رفتم پي رو جلوینیس
 
 .دی اسماتون رو بگهیشناسم،بقی ماندانا و عسل رو مدونهی نجایخب بچه ها من ا* یبه ترک:* جونیلیل

 
 . شماکیکوچ. هستمنیمن ارت:  و سرشو خم کرد و گفتنشی دستشو گذاشت رو سنیارت

 . هستمنیمنم رادو: نیرادو
 . که هنوز تو شوك بودپرهام

 . هم پرهام هستنشونی جونم ایلیل: من
 ه؟ی مناسبسیکه جوونه؟که ک:  لب گفت ریفتاد ز نگاش به من ای وقتپرهام
 . تو گلوش و به سرفه افتاددی پریی چاماندانا

 . گفتی حرصهی با مردم،اخهی داشتم از خنده ممنم
 .اطی تو حمی رفتمی بچه ها بلند شدبا
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 .می حلقه ساختهی و نی رو زممینشست
 . من حوصلم سر رفتمی بکني کارهی نیایب:ماندانا

 
  مثال؟می کنکاریچ:من
 

 .می بکنيزی چي بازهی.دونمیچم: ماندانا
 

 ؟یکنی مي قل دو قل بازهی:  پرهام
 .خخخخخخخ

 .می کني موشک بازمی قانیپاش.می کني بازی چدمیفهم: گفتنیارت. چپ چپ نگاش کردماندانا
 

  سرش کجا خورده؟نیا. هممون گشاد شديچشا
 )کنهی متی فعاليادی نخورده،کودك درونش زییسرش جا(

 .کنمی درونشو من ادم مکودك
 .می کني گرگم به هوا بازدیاینه ب:  به مسخره گفتپرهام
 .می صحبت کنمینی و بشمی نکني بازیچی همی گرفتمی و تصممی بحث کردی کلاخرش
 . شروع کرد از گفتن دوست دختراش که فالنن بهماننپرهام

 .رفتی مگه از رو می ولمیکردی اخم میم،هیرفتی چش غره بهش می ماهم هکه
 . از پسرخالش گفت که باهاش تو رقابتهنیارت

 .. مانداناواما
 . که وسط انداخت من رو سرم دو تا که چه عرض کنم هشت تا شاخ دراومدی بحثبا
 ) سوم رو حفظ کنهيخدا دفعه .االنم که شد هشت تا. تا بودشیدفعه قبل ش(

 .خخخخخ
 ؟نیکدومتون به عشق اعتقاد دار: ماندانا

  شده؟ی حاال چزدی عق مومدی اسم عشق می که وقتنیگمـا،ایم
 .بچم عاشق شده. ماندانا از دست رفتيوااااا

 .یالهـــــ
 . نه تا اون حدیول.من اعتقاد دارم:  پرهام

 
 .ههه عشق؟؟؟ مزخرفه:  زد و گفتي پوزخندنیرادو
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 ... خودشو دارهي هاینیریش ی ولشهی مواقع تلخ میدرسته بعض. حسه پاکههیچرا مزخرفه؟عشق :  من
 ؟ی نکنه عاشقهیچ: نیرادو
 . جا رو سکوت فرا گرفتهمه
 ...........یول. بار عاشق شدمهیهه من :  من

 .شکنهی کلمه حرف بزنم بغضم مهی اگه دونستمیم. به گلوم چنگ انداخته بوديبغض بد. ادامه حرفمو بگمنتونستم
 .کننی نگام می با نگراندمی به بچه ها افتاد که دچشمم

 .دونستنی بچه ها مهمه
 . رو ترك کردمطی گفتم و محي با اجازه اهی

 . گورشو گم کنهی  بغض لعنتنی تا بلکه ادمیکشی میقی عمينفس ها. حوض نشستمکنار
 .دمی کشي اگهی دقی نفس عمهی مشت اب به صورتم زدم و هی

 . حالم بهتر شده بودبایتقر
 . سر سفرهمینی بشمی جون صدامون زد تا بریلیل

 
 

 .می سر سفره نشستیهمگ
 .کردی منو ناراحت منی و ازدی نمی از بچه ها حرفشکدومیه
 . به خاطر من ناراحت باشنخواستمینم
 

 .عزا گرفتن واسه من. خودتونونمی ببدیجمع کن: من
 .  اون اخماتونودیباز کن.  شما دوتايهــو: و پرهام گفتمنی سمت ارتبرگشتم

 !!!! جونم چه کردهیلی لنیبه به بب:من
 . به خوردن آشمی شروع کردهمه

 . بودیعال. خوشمزه شده بودیلیخ
 .کردنی داشتن به به چه چه مهمه
 . که من سفره رو جمع کردمدنی خوردن همه کنار کشبعد

 . جون هم اومدیلی ماندانا که لشی نشستم پاومدم
 ؟ی ازدواج کنيخوایعسل تو نم:  جونیلیل
 . داده هاری گنمی خــدا ايا

 . که گفتمروزی جونم دیلیل:من
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 . هااااااااگذرهیدخترم داره از سنت م:  جونیلیل
 .کنمی کن من باهاش ازدواج مدای رو پیکی خـــدا،باشه تو يا:من

 . خودش خوبهنی رادونیا،ایاها ب:  جون برگشت سمت پسرا و گفتیلیل
 .. ترق استخونام دراومدي سرمو بلند کردم که صداچنان

 ن؟؟؟ی به رادوچسبهی مرسهی از راه می چرا هرکاباب
 . کردمايری بابا عجب گيا

 
 . خودش نامزد دارهخواد،اونینه فدات بشم،نم: من

 )؟ي از کجات در اوردنویا(
 . وگرنه دست بردار نبود کهگهی دگفتمی ميزی چهی دی واال،بادونمیچم

 )خدا به دادت برسه(
 . ارهواقعا

 . بگم،خوشبخت بشنیچ. واسه تو بودیفرد مناسب. شدفیح..عـه: جونیلیل
 پسرم؟:  و گفتنی برگردوند سمت رادوسرشو

 بله؟:نیرادو
 ؟ياوردیچرا نامزدتو ن:  جونیلیل

 .يوااااااا
 . اندازه توپ بسکت باز شده بودنی رادويچشا

 .. کردمـای خــدا،عجب غلطيا
 
 ...نامزدم؟من کـ:  و منگ گفتجیگ

 .رهی که خفه خون بگگفتمیبا چشم و ابرو بهش م.کردن کردم به سرفه شروع
 . و چشم و ابرو اومد واسشنی رادوي و زد به بازودی فهمنیارت
 . از ابروهاشو انداخت باال و مشکوك زل زد بهمیکی

 
 .ادی بود نتونست بضیبله،اخه مادرش مر:نیرادو

 
 .ششی پيموندی مدی گردش؟باي اومدیاونوقت تو چرا نامزدتو گذاشت.وااا:یلیل

 
 . و منو به زور فرستادکردی قبول نمی ولگفتمی بهش منویمنم هم:نیرادو
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 . خوشمان امدنی اورنیاور.ادی ملمیچه قشنگ ف. واسه خودشهیگری بازنمیا.اوهووووووو
 . بگم واالیچ:یلیل
 .الی ومی و رفتمی کردی جون خداحافظیلی و از لمی گپ زدگهی دکمی

 عسل؟: پرهام
 هــان؟: من

 که جوونه؟: پرهام
 . جنبه داشته باشکمی.ای دادری بابا توام گيا:من

 .رسمیحسابتو م: پرهام
 .چه غلطا:من

 .تو فقط صبر کن:پرهام
 . صبرانه منتظرم برادریب:من
 .به من که خوش گذشت:نیارت

 .به منم:ماندانا
 .نی که خوردي خوش بگذره با اون آش خوشمزه ادمیبا: من

 .نی نازك کرد و رفت نشست تو ماشی پشت چشمهی ماندانا
 ن؟یآرت:من
 .بله: نیارت

 ؟.ومدی چرا ننیرات:من
 . رفتنی اومده واسه همشی پیگفت تو شرکت مشکل: نیارت

  رفت؟يچجور:من
 . از دوستاشیکیبا :نیارت

  اومده؟شی پی چه مشکلیعنی:من
 . اومدهشی پی چه مشکلیدونی که نمی هستياخه تو چه برادر:  باال انداخت که گفتمي شونه انیارت
 ؟. تا منم بدونمگهی به من ميزیمگه چ.برو بابا توام: نیارت

 . شدمنی چپ نگاش کردم و سوار ماشچپ
 

 . رفت تو اتاق خودشری شب بخهی و هرکس با می شدالی و کوفته وارد وخسته
 شدمی نگران مواشی واشی داشتم گهید

  و برداشتم و به نگار زنگ زدمیگوش
 . بود خاموشبازم
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  شده؟ی چیعنی
  خاموشه اخه؟چرا
 . کهمی درد نداردونهی.شمی موونهی دارم ديوااا

 . رفتییهوی که نی بوده،اونم از راتی چلشی کرد و نگفت دلهی پا شد رفت،اون از ماندانا که گرهوی از نگار ك اون
  من دارم؟هی زندگنمی ااخه

 .دمی عوض کردم و رو تخت دراز کشلباسامو
 .ي باز کردم و رفتم نت گردموی گوشي فايوا

  ام ها اومدی پلی که وصل شد سنیهم
 . از همکارا بودنهمش

 . کهمی هفته،شانس ندارهی اونم ی گرفتیکوفتت بشه،مرخص: بود نوشته بودهی از همکارا که اسمش سمیکی
 .دم فرستاششی که زبونشو دراورده بود پری چند تا هم استکهیدلت بســــــــوزه :  نوشتم

 .ـــــامیمنم موخوام ب:  فرستاده بود و نوشته بودهی گرکری چند تا هم از رها بود که استهی
 .برمتیتو امتحانات و قبول بشو من م:  و نوشتمدمیخند
 .دمی رو خاموش کردم و گرفتم خوابی هارو پاك کردم و گوشيبعد

 .دی خرمی که پاشدم با بچه ها قرار شد برصبح
 .میدی خردونهی ی بازار و از هرچمیرفت

 .دمی جون هم چند تا کادو خرری رها و سرمه جون و امواسه
 . تموم شده بوددشونی خرهمه
 . شده مونده بودلی ذلي ماندانانی افقط
 . کنهدای مورد عالقشو پلهی خانوم نتونست وسنیاخرش ا.می بار دور زدهی جارو همه

 .سرشو از تنش جدا کنم.واری کلشو بکوبم به دخواستمی میعنی
 . کنم پاهام تاول زده بودفک

 .مردمی داشتم می خستگاز
 ماندانا؟:من
 

 هووم؟: ماندانا
 

 . خسته شدمگهیمرض،بسه د:من
 

 .میکنی مدی خرمیبابا مگه چن ساعته که دار: ماندانا
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 .ی کندای پيخوای رو که ميزی اون چی تا جنابعالمیگردی بکوب ممی ساعته دارشی کفنت کنم درست شیماندانا اله:من
 

 . ساعت؟کمه کهشیش: ماندانا
 
 . ماندانا رو اعصابم بودنیا. در مرحله انفجار بودمگهید

   دم دستم بود رویهرچ
 . رو سرش که دادش بلند شددمیکوب
 .الی ومیری من خسته شدم مگهیماندانا گمشو بسه د: من
 

 ....نه اخه:ماندانا
 .نی و سرشو مظلوم تکون داد و را افتاد سمت ماشدی نگاش کردم که حرف تو دهنش ماسزی تچنان
 ؟ی رو داشتجذبه

 
 )جذبت تو حلقم(
 
 ؟ي نکرددای رو پی هنوز کستو
 
 .)نه واال(
 
 .کاری چخوانی تورو مگهید.نیهمه از وجدانشون راض.یکنی نمدایپ

 
 ) فقط صبر کنکنمی مدای رو پیکی(
 

 .منتظرم
 
 

 .می برگردمیخواستی مگهی دفردا
 . لب ساحلمی به بچه ها گفتم برنی همواسه

 . موافقتشونو اعالم کردناوناهم
 .می دراوردي  مسخره بازی و با ماندانا کلمی عالمه عکس انداختهی
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 .میدی هم خندیکل
 .وتونی گي سرشونو بزارم الخواستمی که من به شخصه مکردنی هم با تاسف نگامون مپسرا

 . هم رو اعصابم بودنی رادويپوزخندا
 .نیی پاارمی اون صورت جذابش رو بونی جفت پا برم تو صورتش و دکوراسخواستمی میعنی

 
 
 )صورت جذاب؟چشم و گوشم روشن(
 

 .گرهیکثافت هم جذابه هم ج. دروغ بگمتونمی به تو که نمگهیست؟دی جذاب نشییخدا
 : زد پس کلم و گفتدوتا

 .) و درشتش تو فرق سرتزی ريخاك رس با کلوخا(
 

 م؟یوجدان جون،داشت.عـــــــــه
 
 ) شد؟دای پی کسنمیمن برم بب(
 

 .ی کندای پروی کسیتونی نمبندمی شرط مهه
 
 .)میبندیباشه شرط م(
 

 ! سوسک؟یفهمیم!! وگرنه من سوسکم.ی کندای پیتونی ،مطمئنم نمیاوک
 
 ) نکردم االغمدای اگه منم پیست،ولی نی اون شک،دریاون که سگ درصد سوسک(
 

 .ستی نی اون شک،دری که سگ درصد االغاون
 
 )؟یکنیحرف خودمو به خودم خرج م(
 
 . به جان تونه
 
 ) بزارهیاز خودت ما(
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 . شدتیادیز.  باهات حرف زدمی شرت کم،کلگهی دخب
 
 .)ختیسقف ر.يوااااااا(
 

 . کاذبهنترس
 رو داخل گوشم گذاشتم و به آهنگ ي رفت هندزفررونی چش غره توپ از فکرم بهی با وجدان بحث کردم و اونم با نکهی ابعد

 . گوش دادمیمی ابراهثمیم
 
  ای ،دنای ،دنایدن
 

  دارمدوست
 

  دوست دارمتورو
 

  جونمزیعز
 

 مونمی معاشقت
 
  امایگینم
 

 یستی حس نی بتوهم
 
  دونـــــــــــمیم
 
 یامیا،دنیا،دنیا،دنیدن
 

 ی چشمامجلو
 
  مهربونمتو
 

 دونمی مقدرتو
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 ای خواب و روتو
 

  با توشهیهم
 
  بارونـــمتو
 

 رهی کم،کم کم،قلبم مکم
 
 رهی قلبم درگشتری از بشتریب

 
  ستاره هااندازه

 
 دارمت_دوست#
 

   خود خدامث
 
 دارمت_دوست#
 

 رهی کم،کم کم قلبم مکم
 
 رهی قلبم درگشتری از بشتریب

 
  ستاره هااندازه

 
 دارمت_دوست#
 

   خود خدامثل
 
 دارمت_دوست#
 
  تنهاموای دنای دنایدن
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 خواموی متورو
 

 ستی قلبم ني از تو جاش روری غیکس
 

 ستی تموم احساسم کم نیدونی متوام
 
 کهی کوچای دنای دنایدن
 

 کهی وقتهمون
 

 رمی راه مباهات
 

 رمیگی مدستت
 

 رمیمی مبرات
 

 سی دارم دست خودم ندوست
 

 رهی کم ،کم کم قلبم مکم
 
 رهی قلبم درگشتری از بشتریب

 
  ستاره هااندازه

 
 دارمت_دوست#
 

   خود خدامثل
 
 دارمت_دوست#
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 .کردمی می لب همخونری کرده بودم و زادی تا اخر زصداشو
 . نفرهی با کله رفتم تو دل که

 . سفت برخورد کرديزای سر من با چنی ااههههههه،باز
 . رنگ قفل شدی طوسلهی سرمو بلند کردم که چشام تو دو تا تزدمی لب غر مری که زينجوریهم

 . زل بزنه به چشاشنهی فقط بشگفتیآدم م. داشتی خاصتی جذابچشاش
 . تو همدمی که اخمامو کششدی مجادی داشت رو لبش پوزخند انی اباز
 ؟یکنی  بامن برخورد می هرم؟چرای من دارم راه مینیبی؟نميکور: من

 ،يکردیجلوتو نگا م:  تو هم و گفتدی کشاخماشو
 .ی برخورد کنگرانی با دي دوست داریلی تو خودت خانگار

  گفت؟ی چنی کردم،ای حرفشو حالجکمی
  گفت؟ی چدمینشن

 کنار تا ی بکشیتونستی میستی کور نگهی حواسم نبود تو که ددادمیاوال من داشتم اهنگ گوش م:  زدم به کمرم و گفتمدستامو
 .یکنبا من برخورد ن

  نه؟؟؟ی با من برخورد کني دوست داریلی کنن،سوما انگار تو خودت خکاری چدی تا نفهمن که باستنی مثل تو نهی بقدوما
 .زدی ميرنگشم به قرمز. منقبض شده بودفکش

 ، بخور نوش جانخورد،بخوری به داشت حرص مبه
 . بسوزه و بعدش پشتمو بهش کردم و به راهم ادامه دادمگهی دکمی پوزخند حرص درار زدم تا هی
 داد کنه،ی موقع ها اخم مهی خنده،ی مواقع میشه،بعضی مطونی مواقع شیدم،بعضی داره من هنوز نفهمی با من چه پدرکشتگنیا
 . بشرنی هنگ داره ازنه،کالیم

 ،،الدنگیسمی سادپسره
 . دوره کرده بودنتی جمعهی اونطرف تر کمی
 . اومدتاری گيلوتر رفتم صدا که جکمی
 . بچه ها هم اونجا بودنزد،ی متاری نفر داشت گهی
 . وحشتناك افتضاح بودخوند،صداشی پسره داشت مهی

 .فهممی دورش حلقه بستن من نمتی جمعنهمهی ای چواسه
 .خوندنی و مزدنی متاری دور گهی جلو و رفتنی بار مهی همه

 . باهم خوندنیی هم رفتن و دوتانی و ارتپرهام
 .خوندنی قشنگ میلی خیی هم خوب بود،دوتانای ايصدا
 .دنی تموم شد همه براشون دست زدن و سوت کشیوقت
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 . تا بخونهنی و اورد و داد به رادوتاری گنیارت
 . پا داشتهی هرچقدرم اصرار کرد اون مرغش نیارت. مشتاق بودم صداشو بشنومیلیخ
 بلکه بلد گهی ولش کن دیکنی چقدر اصرار منیارت: گفتمنی زدمو و روبه ارتيدا دار پوزخند صهی کنم کشی تحرنکهی ايبرا

 .ستین
 .کردی گوشه چشم نگاش کردم که داشت با حرص نگام ماز
 ..نی و رفت نشست رو زمدی کشنی از دست ارتتارویگ
 

 . پاش و شروع کرد به زدني کرد و گذاشت رومی و تنظتاری بهش،گمی و زل زدنی رو زممی نشستماهم
 

  عطرت منو بازمکشهی تو مسمت
 

  باتو بسازمخوامی هامو مخاطره
 

 شهی من از عشقت ارومه همدل
 
 شهی تو نمی بخوامتی میدونیم
 
 هواتو_دارم#
 
 شهی با تو همه وجودم غرق تو میدونیم
 
  تو فال ودمی حس و حال و دنیا

 
 شهی جز من عشقه تو زندگیک
 
 هواتو_دارم#
 
 شهی وجودم غرق تو مي باتو همه یدونیم
 
   تو فال ودمی حس و حال و دنیا

 
 شهی جز من عشقه تو زندگیک
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........ 

 .دادمی گوش مخوندی که می فوق العاده بود، حرف نداشت،تو چشاش زل زده بودم و به اهنگصداش
 .خوندی تو چشام زل زده بود و ماونم

......... 
  لحظههی تورو نمی نبسخت

 
  ندارم دروغ محضهدوست

 
 یدونی نه عادت خودت معشقه

 
 ی دارم من به هر زبوندوست

 
  با خنده هاتورمیگی ماروم

 
  دارم هواتواسی دنای دنتا
 
 زهی عکسات هنوز رو میدونیم
 
 زهیری دلم منمتیبی متا
 
 هواتو_دارم#
 
 شهی وجودم غرق تو مي با تو همه یدونیم
 
  تو فال ودمی حس و حال و دنیا

 
 شهی جز من عشقه تو زندگیک

..... 
 .دنی و سوت کشغی تموم شد و همه براش دست زدن و جاهنگش

 . چشامو از چشاش بردارمتونستمینم. نشسته بودم و تو چشاش زل زده بودمي من همونجوریول
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 .کردی منو جذب چشاش مییروی نهی
 .نمی به سدیکوبی ضربان قلبم رفته بود باال و تند تند مکرد،بازی نگام می جور خاصهیاونم .رمی زور تونستم نگامو ازش بگبه

 . هم شده بودگرمم
 . و به همون پسره برگردوندتاری بلند شدم که اونم بلند شد و گنی زمي رواز
 . کردنینیری دخترا حمله کردن سمتش و شروع کردن به عشوه اومدن و خودشهوی

 .یسوختم،لعنتی داشتم منجای امنم
 ان؟ی عشوه بدی دخترا دورش حلقه کنن؟،نه اصال چرا بادهی می چه معناصن
 ده؟ی می معنکنه؟چهی اخم نمکنه؟چرای چرا دورشون نمنهی  رادونی ااصال

 .شدمی از حرص منغجر مداشتم
 )عسل؟(

 هان؟
 )؟ي تو حرص بخوردهی میچه معن(

 . الدنگرهیگی شماره مکنهیط منه نه غل. رهی به من داره؟اصال بره شماره بگی چه ربطیگیاصال راست م.خب..ها؟خب
 )عسل به توچه اخه؟(

 . به من چه،بره به دركیگی مراست
 . بهش پرت کردم که متعجب شدنی نگاه خشمگهی

 ..الی رفتم وی حرصي با حرص برگردوندم و با قدم هارومو
 
 

 . پشت سرم اومد و از بازوم گرفت و برگردوند سمت خودشماندانا
 . و گذاشت رو زانوهاش و خم شددی کشدستشو

 .يریبابا چه خبرته؟دو ماراتونه؟چقد تند تند راه م:  و گفتدی کشیقی عمنفس
 

 .کنهی برم کپه مرگمو بزارم سرم درد مخوامیماندانا حوصلتو ندارم م: من
 . برم که دوباره از بازوم گرفت و چرخوند سمت خودشبرگشتم

 ؟.هویدختر تو چت شد : ماندانا
 

 ..کنهی برم؟سرم درد ميدیندانا اجازه مما:من
  شد نه؟تیحسود:  گفتیطونی زل زد بهم و با لحن شثیخب
 .ن؟هههههی رادو؟بهی به ک؟من؟اونمي حسود؟یچ



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 150 

 . قد توپ شده نگام کنهي خنده که باعث شد ماندانا با چشاری زدم زیپق
 : گفتمدهی بردهیبر
 ..یجوك سال رو گفت..خخخ.ماندانا ....يوااا..يا

 .شهی افتاده نملی از دماغ فنی هم بشه به اون رادومیاگه حسود. نشدمیمن حسود:  زل زدم بهش و گفتمي جدبعدش
 . کنمي ادم قحطه برم به اون حسودمگه
 کنه؟یکنه،نمی که به من میی که چرا پس به اونا از اون اخم هارهیگی منی حرصم از افقط

 ه؟ی و ابروشون رنگچشم
 . حرصم چند برابر بشهشدی که باعث مدیخندی مزی رزی داشت رماندانا

  شد؟میتفه. نکن بزنم لهت کنمي کارهیماندانا :من
 . بگميزی چهیفقط ...باشه،باشه:  وار اورد باال و گفتمی به حالت تسلدستاشو

 . برمخوامیبنال م:من
 

 .کردی مي روادهی از دخترا داشت زیکی که ینی ببياخه نموند:ماندانا
 .کردی بود،داشت تو شلوارش شکوفه مدهی ترسی که دختر مثل چيدیند.سادی هم ساکت واای زد که دري چنان دادنیرادو

 . زدبشونی غهیهمشون در عرض چند ثان.خخخخخخ
 .يدیدی کاش اون صحنه رو ماهه
 . ماندانا دور نموندی از چشم عقابنی که اشدی خود به خود باز مشمی کم داشت نکم
 .نمی ببند ببشتوین.شهی باز مششمی چه ننیبب: فت و گدی خندطونیش

 . کوچولو هم موفق شدمهی بکنم که ی کردم اخمیسع
 . نداره من رفتمیبه من چه،چه داد زد چه نزند به من ربط:من

 . حرکت کردمالی بهش کردم و به سمت وپشتمو
 .نی و ببای به پا کرده بودن بی عروسهی تو دلم ی ولشدی معلوم نمیچی صورتم هاز

 ،زدنی مي بندرداشتن
 )یاز دست رفت(

 گهی نزن تو ذوقمون داههههه
 )؟یکنیمگه ذوقم م(

 نکنم؟
 ) تو سر مبارکت هاامیبا مالقه م(

 .شاخ شده واسه من. سرجاتنیبش
 .)نزن حاال(
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 . بکپمخوامی مبرو
 )شمی موونهی دنی از دست اگه،دارمی کنم ددای رو پیکی من ایخدا(
 ،یکنی نمدایپ
 )ینیبی حاال مکنمی مدایخوبشم پ کنمیم(

 .مینیبی مباش
 
 

 ، اتاق و چمدونم و بستمرفتم
 . برداشتم و به نگار زنگ زدموی رو تخت و گوشنشستم

  دختر کجاست اخه؟نی اي خاموش، وااابازم
 . کف دستشزارمی مکنمی مساشوی تک تک گرسم،ی مکشمش،حسابشوی مزی تبردمی رسیوقت

 . حمومدمی دراوردم و پرلباسامو
 .دی چسبی دوش جانانه گرفتم حسابهی

 . نشستم و شروع کردم به خشک کردن موهامنهی آي جلوی صندليرو
 . داره واسه خودشي بلند داشتن هم دردسري موهااوووف

 ....... دردسره،خشک کردنش،شونه کردنش وشستنش
 .شهی کرد دختر هم با مو کوتاه که نمشهی چه میول

 .دمی موهام کامال خشک شدن،حوله رو دراوردم و لباسامو پوشیوقت
 .دمیو دراز کش. شکممي تا رودمی رو تخت پتو رو کشدمیپر

 .ی برداشتم و وصل کردم به گوشزی مي رو از رويهندزفر
 .خوندمی ام ها رو می پدادمی که به اهنگ بابک جهان بخش گوش ميهمونجور

 
 کن_باور#

  تابم منی توعه که بواسه
 کن_باور#

  خوابم منی چشماته بواسه
 کن_باور#
  منبالمی به داشتنت مکه

  کن باور کنباور
...... 
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 . ام ها واسه کاناال بودی پشتریب
 .نهی انالدمی رها که ديوی پرفتم

 .raha is typing نوشتم که نوشتی سالمهی
..... 

 ی عمرمیجونم
 ی نفسیقلبم

 یس کی بنی و تنهام نزار تو ابمون
   عاشقیدونی مدونمیم

 چشماتم
  غرق نگاتمي کن بد جورباور

......... 
 یخوب.یسالم عسل: رها

  کردمپیتا
 ؟ی خوبم تو خوبزمیاره عز: من

 :  دادجواب
 ؟يای میاره خوبم،ک:رها

 .خندم گرفته بود. فرستادکردی مهی که داشت گرکری استهی
 نوشتم

 .میوفتینترس فردا را م: من
 . خوشحال فرستادکری استهی

 .آخ جــــــــــــــون:  رها
 . کنمی رانندگدی بخوابم فردا باخوامی؟مي باريخب کار: و نوشتمدمیخند
 : نوشتزود
 .ینه برو راحت بخواب،فردا زود برس: رها

 . رو بستمی گوشي فاي بوس واسش فرستادم و واکری استهی
  کردم اخه؟ادی زنقدری صداشو ای کزد،منی بابکم داشت تو گوشم داد منیا
 تا اخر اهنگ نی بابک ناراحت شد،واسه هميدی دهوی اخه ومدی دلم نی صداشو کم کردم و خواستم اهنگ رو قطع کنم ولکمی

 .گوش دادم
 زه؟؟یری چرا سقف نمدونمی نمفقط
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....... 
 وونمی عشقت داز

 دونمی مقدرتو
 مونمی تو مشیپ

 خونمی محستو
 یشمی که پنی ااز
 نم خدا ممنواز

  کنباور
 مونمی من باتو معشق

  کنباور
  تند تند قلبموتپش
  کنباور
  خستموي دستايسرد
  کنباور

  اخرش من بات هستموتا
  کن باور کنباور
...... 
 . به خدا باور کردمگهی بسه دبابا
 . جان تو باور کردمبه

 .زی گذاشتم رو می و از گوشم کندمو به همراه گوشي و قطع کردم و هندزفراهنگ
  و کوك کنم واسه فردا؟ساعت

 گهی دکنهی مداری بابا ماندانا منو بالیخیب
 . رو هم گذاشتم که زود گرم شدن و خوابم بردچشامو

 
 

 .ومدی می نامعلومي هايصدا
 .کردی گوشم وز وز مری زی داشت هیکی
 . بخوابمی درست و حسابزارهی که نمی تو روح اون کسيا

 . فشار دادم نذاشتم و چشامو محکم رو هممحل
 . همون صدا اومد و بعدش قطع شددوباره
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 .شیآخــــــــــــــــ
 . رو تخت نشستمخی که سگرفتی داشت خواب منو تو آغوش گرمش مدوباره

 . بهمخوردنی مي دندونام از شدت سرددمیلرزیداشتم م. شده بودسی خکلمی هکل
 داشت ابروهاشو واسم ی زل زده بود بهم و هثی لبخند خبهی که با دمی پارچ اب به دست دهی سرمو برگردوندم ماندانا رو یوقت

 .چشامو بستم و شروع کردم به فش دادن. هوادی متر پرهی چارهی که بدمی بلند بلند کشغی جهی. باالنداختیم
گ قبرتو با  خودم سني مرده شورتو ببرم، اي خودم کفنت کنم، اي تو روحت، اي زدم اخی شعـــــــــــــــوریکثافت،ب: من

 . روزتو بپوشمی لباس مشکي خرمات گردو بزارم،اي خودم الي کنم،اراتی خودم حلواتو خيگالب بشورم،ا
 .دمی بنفش کشغی جهی دوباره

 .دمی اومد اون همه پشت سرهم حرف زدم و نفس نکشادمی تازه
 . و چشامو باز کردم که با هشت تا چشم گشاد شده روبرو شدمدمی کشیقی عمنفس

  که باعث شددمی و رو تخت پردمی کشگهی دغی جهی
 .نی زموفتمی باسن مبارك ببا

 .اوخخخ. همش دود هوا شدی مرجستگی برجستگمنگاهم،کالی نشاخخخخ
 . زل زدم به همشون که از خنده قرمز شده بودنی برزخافهی قبا

 .شدی از کلم دود بلند مشدمی منفجر مداشتم
 .تشفشان منفجر بشم بزنن تا مثل آی حرفهی بود ی کاففقط

 . خندشون رفت رو هواکی و شلرونی بدنیی که از زور خنده دونی و پرهام و ارتماندانا
 .شعـــورایب

 .کنهی نگام مرهی خرهی خينجوری خره همنی رادونی ادمی بلند شدم که دنی رو زماز
 . چش شدهنی اوااا

 . به باال در نوسان بودنیی از پانیی از باال به پاچشاش
 . وحشت سرمو خم کردم و به لباسام نگاه کردمبا

 . خاك گلدان تو فرق سر وجدانميوااااااااااا
 ) کنم؟کاریمن چ(
 .زنهی مدی بر و بر منو دنمی اسادمی الدنگه وانی اي سر و وضح جلونی که من با ایگفتی مدیبا
 )گهیخودت عقلت سرجاش  بود د.به من چه(

 .کثافت
 . شلوارك چسبان سبز رنگهی  رنگ تنم بود بادی تاب سفهی
 . بود به تنمدهی روم تاب چسبختی شده رلی ذلي که ماندانایبا اون اب.نیی بند تاب اومده بود پاهی
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 . هم که قرمـــــــــزریلباس ز. بودم رنگش معلوم بوددهی پوشی هرچکال
 . رفت کف پامشرفم
 . هم که داشتم به باد رفتیی ذره ابروهی همون

برو : و خودمو بغل کردم و داد زدمدمی بنفش کشغی جهی زل زده بهم ينجوری همرهی از رو نمنی ادمید
 .ــــــروووووووووووووووونیب

 .دی درم محکم کوبرونی انگار تازه به خودش اومد که زود رفت باونم
 .کوبه،الدنگی منیهمچ.ستاااااااای ماله بابات نيهووو
 .ستی ندی بعیچی هنای درو قفل کردم،از ادمی پرزود

 . نمونده باشهي الهی دور اتاقو چک کردم تا وسهی زدم و ی سرتاپا مشکپی دراوردم و تلباسامو
 .نیی همراه چمدون رفتم پابه

 . زور زدم تا بلندش کنم که نشددمی به پله ها رسیوقت. شدنی چمدون من سنگنی باز ااوووف
 . سبک شد و تونستم برش دارمهوی در تالش بودم که ينجوریهم

 . واسم فرستاد تا من بلندش کنمییروی نهی خدا دلش به حالم سوخت و انگار
 . پله ها بردم که بچه ها برگشتننیی پاتا

 . چهرشون قرمز شد کهنای اباز
 .واااا

  بود نه؟نی سنگیخسته نباش:ماندانا
 . حلش کردمی بود ولنیواال اوالش سنگ: من

 .بله بله:ماندانا
 . خندهری همشون زدن زهوی

 خندن؟ی من مخندن؟بهی می چواسه
  گاف دادم؟باز
 .خندنی منای گفتم که ای قبلم فکر کردم تا بفهمم چي به حرفاکمی
 . دستميواا. فرود اومدنی شد و چمدون رو زمدهی کشنیی دستم به سمت پاهوی

 . درد گرفتاخ
 .یگرفتی رو ازم مروی بعد نگذشتی مکمی یذاشتی حداقل مخداجون

 . سرفه از پشت سرم اومدي صداهوی
 . ابلفضلای

  من پشتمـه؟جن
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 .کنهی از خنده توشه نگام میی هاهی که ماي اافهی داره با قنی رادودمی صلوات و نذر برگشتم که دبا
 کنه؟ی مکاری پشت سرم چنیا

 نم؟نکنه؟ی کن ببصب
 . بشر هانی اي باز گاف دادم جلويوااا

 .اوووووف
 ) اوردنری گی دلقکنیاز خداشونم باشه همچ(

 . و هفت جد و ابادتی خودت؟دلقکیچــــــــ....گـی مراس
 .قهرم باهات. با من حرف نزناشعوووریب

 
 .ی حرکت کردم و نشستم رو صندلزی به سمت مي لبخند مسخره ابا

 . هم اومدن و نشستنهی کردم به خوردن غذا که بقشروع
 . لحظه حس کردم نفسم بند اومدهی از پهلوم گرفت که ی محکمشگونی نهیرم و  اومد نشست کناماندانا

 . پهلوم سوراخ شد؟يمرض دار:  و با دستم زدم تو سرش و گفتمبرگشتم
 .خدارحم کنه. شدطونی شدوباره
 خوش گذشت؟: ماندانا

 . بهش نگاه کردمیجی گبا
 هـان؟:من

 . بدجور تو چشم بودکلتیه: ماندانا
 .پاشد رفت نشست روبروم چشمک زد و هی

  بود؟خوش گذشت؟ی منظورش چحاال
  خوش گذشت اخه؟ی کبه

 . تو سرش کنم اونم از نوع رس؟خاكیچـــــــــــــــــ.......مــ
 .کثافت

 . نکنمی من حرصمو خالشهی مگه میول.زارمی زندش نمنهی بشنجای اگه همدونستیم
 . بلند شدنی روبروم نشسته بود،محکم پامو رو پاش فشار دادم که اخ رادودرست

 کنه؟ی چرا اخ اوخ منیا
 . داد زدنی رادونباری ماندانا فشار دادم که اي زل زده بودم دوباره پامو محکم رو پانی که به رادويهمونجور

 کنم؟ی رو له مچارهی بنی ايخاك تو سرم از صبح دارم پا. گرد شدنچشام
 
 )خاك تو سرت واقعا(
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 ؟ي باز اعالم وجود کردتو
 
 .کردی وحشتناك منو نگاه مافهی که داشت با قنی و زل زدم به رادورونی فکرم شوت کردمش باز
 

 .ریستی ميسار.دی تو بود؟اوخخخخ ببخشيپا:  زدمو گفتمی کجلبخند
.......... 

 
 . قفل کردم و برگشتم سمت بچه هادیدرو با کل.رونی بمی چمدون هاشونو برداشتن و رفتهمه

 
 . پنج نفرنیخب؟دو ماش:من
 
 . ندارمی رانندگي حال و هوای خودم،ولنیمن ماش:  گفتي با لحن خواب آلودنیارت

 .دی عقب و گرفت خوابی نشست صندلرفت
باز کرد و رفت  رو ششی چش غره رفتم که نهی سمت پرهام که اونم زود کمرشو گرفت و اخ و اوخ کرد که به اونم برگشتم

 .نینشست تو ماش
 .کنمی میمن رانندگ:  که گفتنی زدم به رادوزل
 

 .گهیباشه پس ماندانا هم با من د: من
 

 . و نشست پشت فرموننی ارتنی رفت سمت ماشنیرادو
 .می و کمربندهامونو بستنی تو ماشمی نشستمی و ماندانا هم رفتمن

 . زنگ خوردمی گوشنی به حرکت دراوردم که همون حنوی زدم و ماشاستارت
 .سرمه جون بود. اتصال رو زدمدگمه

 
 .الو سالم سرمه جووووووونم:من
 

 زم؟ی عزیسالم دخترم،خوب:  جونسرمه
 

 ؟يتوپ توپم شما چطور:من
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 .نیگردی گفت امروز برمزم،رهایمنم خوبم عز.خدارو شکر: جونسرمه
 

 .میاره،االن را افتاد:من
 

 . هااا مواظب خودت باش به دوستاتم سالم برسونی کنی اروم رانندگزم،فقطیباشه عز: جونسرمه
 

 . خداحافظرسوننی هم سالم منایا.چشم: من
 . توووپ منتظر باشي اونم با خبرامیگردی برممی سرمه جونم داراره

 ؟یزنی زر می لب چریز:  زد رو بازوم و گفتماندانا
 

 .ه خودم مربوطهبه تو چه؟ب:  کردم و گفتمیاخم
 . گفت و روشو برگردوند سمت پنجرهیشی اهی اونم

 .کنهی من حرکت منی کنار ماشنی رادونی ماشدمی که دمی دادم به رانندگحواسمو
 . زدم و دنده رو عوض کردم و گاز دادمیثی خبلبخند

 .سادمی وانشی ماشي و به سمت راست کج کردم و جلوفرمون
 . ابروشو برد باالهی نگاش کردم که نهی آاز
 .ی به صندلدی و چسبدی چشمک زدم و دوباره گاز دادم که ماندانا از جاش پرهی

 
 ؟يخو مرض دار: ماندانا

 
 . نه بندهيشما مرض دار: من

 .دمی گفت که نفهمییزای چهی لب ریز
  گفتمنی همواسه

 
 . و عمتی خودتي لب زر زدری زیهر چ: من

 . نگام کردیکه حرص. زبونمو براش در اوردمبعدم
 .کنمی مفی کيخوره،آی حرص می وقتنی اکنمی مفی من کيآ
 .کردی نگام می وجدان چماق به دست داشت برزخدمی دهوی

 ه؟یهــا؟چـ
 
 .) و دلم روشن؟چشمیزنیبزنم توسرت؟ چشمک هم م(



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 159 

 
  خودم مربوطه به تو چه؟به
 
 )؟ي شدمی جلومو نگرفت،تفهای وجدان نگفت ،نگویبعدا از دست رفت(
 

 .بـاااااشــــــــــه
 
 ......  از من جلو زد ونشی شد که ماشي چجوردونمی نمهوی

 
 
 
 . از من جلو زد و دور شدنشی شد که ماشي چجوردونمی نمهوی

 .شدی باز نمگهی دنی از اشتری بچشام
 ..........ی رفته ولادشی نکرده،حتما ی االن چهار پنج ساله رانندگنی گفتم امن

 .. مسابقه دادم نتونسته از من جلو بزنهی گرفت تا به حال با هرکسحرصم
 . داد ماندانا بلند شديکه صدا. رو عوض کردم و پامو رو پدال گاز فشردمدنده

 
 .واشیعسل تو رو جون عمت : ماندانا

 
 .گمی نميزی زد چي برسم،بعدش هر زرنویصب کن حساب ا: من

 . صورتمو برنگردوندم و به جلو زل زدمی ولکنهی االن چپ چپ نگام ممطمئنم
 .سادمی دوباره همون کار و تکرار کردم و جلوش واسادمی و کنارش وانی به رادودمیرس

 . رد بشهذاشتمی اصال نمکردمی به اون راست کج مرفتی مکردم،راستی به اون سمت کج منوی ماشرفتی مچپ
 .میکردی بچه دوساله رفتار م گرفته بود مثل دو تاخندمم

 . زنگ خورد که به ماندانا گفتم تماس و برقرار کنهمیگوش
 
 !!!عســـــــــــــــــــــــــل:نیارت

 . رو از گوشم دور کردمی داد زد که گوشچنان
 

 .گوشم کر شد به خدا.نی خبرته ارته؟چهیچــــــــــــ: من
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 .می اونور بزار رد بش؟گمشوياری در مهی چای مسخره بازنیعسل ا: نیارت
 

 .شمیادرس دارم گم نم: من
 
  نه؟ای کنار یکشیم:  نیارت
 

 ؟ی کنکاری چيخواینه م:من
 
 .کنمی رو له منتیماش: نیارت
 

 . برادرخوادیجرات م: من
 . رو قطع کردم و پرتش کردم رو ماندانایگوش
 . رد بشهنشی ماشزاشتمی گرفته بود اصال نملجم
 .می رو متوقف کننی و گفت که ماشدی  دسی که از جلو پلمیرفتی ممی داشتينجوریهم

 .نیی رو دادم پاپنجره
 . گرد شدنچشاش
 سرگرد شما؟: سروان

 
 .فقط خواهشا زود باش.سالم،بله خودم هستم: من

 . رو گرفت سمتممهی تکون داد و جرجی گسرشو
  گفتم و پنجره رو دادم باال و حرکت کردمی خداحافظهی

 . بارهنی دومنی تو سرم اخاك
 
 ) مملکتسینمونه پل(
 

 .گهی ها هم ادمن دسیپل. باباخفه
 . الخطاستزی جاانسان

 
 ) جا داره با مالقه بزنم تو سرتیعنی(
 

 .رونای بکنمیوگرنه خودم شوتت م.نمیگورتو گم کن بب.یکنی مجای بشما
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 . دوباره زنگ خورد که برداشتمش و جواب دادممیگوش
 

 .یزنی زنگ مقهی اخه،دم به دقهیچ: من
 : و گفتدیخند
 حالت جا اومد؟: نیارت
 

 منظــور؟: من
 
 .گمی رو ممهیجر: نیارت

 .شعـــوری بکثافت
 ؟.حال شماهم جا اومد:  و گفتمدمی خودش خندمثل

 
 .می نشدمهیما جر!! نــه : نیارت

  نشدن؟مهی جر؟یچـــــــــــــــــ
 . بابا امکان ندارهنه

 . حرصم بدهخوادی محتما
 

 . کهدی نشدمهیبله بله شما جر: من
 
 .میبه جان عمت نشد: نیارت

 ــــشه؟ی ممگــــــــــــــــــــه
 ــــم؟ی دارمگــــــــــه

 .الدنگ
 .کشمـــــــــتی منیارت: من
 . و قطع کردی و گوشدیخند

  کنم؟کاری چاصال
 . سرميفدا

 .الیخیب
 .زی واسم بریی چاهیماندانا :  شد که برگشتم سمت ماندانا و گفتم تشنم

 
 گه؟یامر د:  ماندانا
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 .ستی نیعرض:من

 . و داد دستمختی ریی که کامال مشخص بود واسم چای با حرصنی بزنه واسه همي رو حرفم،حرف اضافه ادی نبادونستیم
 .دی چسبیلیخ. اروم اروم خوردمشمنم
 .چسبهی مي درست کنن بدن بخورگرانی که ديزی هرچکال
 ! ی حسابدیدستت طال،چسب: من

 .کنمی مشوی نوکرنجای بچسبه دارم ادمیبا:  نازك کرد و گفتی چشمپشت
 

 . لم بدمی کن من راحت رو صندلی تو رانندگای بيخوایاگه م:  من
 

 من االن لم دادم؟:  ماندانا
 

 .شهی مدهی دينجوریواال ا:من
 
 

 . رو رسوندم خونشون که تشکر کرد و شرشو کم کردماندانا
 . کردم و رفتم سمت خونهی بچه ها خداحافظاز

 . رو پارك کردم و خسته و کوفته داخل شدمنیماش
 . محکم اومد و بغلم کردیکی که درو باز کردم نیهم

 ،شدمی خفه مداشتم
 . رها خل و چلسدمی زور از خودم جداش کردم که دبه
 

 . تنگ شده بودیلی عسل،دلم واست خيواااااا:رها
 

 ؟ی ممنون منم خوبم تو خوبیرسزم،میسالم عز: من
 

 . رفتادمیاز ذوق برگشتنت .دیببخش:  زد و گفتی خجوللبخند
 .فداش بشم!یاووخـ

 . و بغلش کردمدمی کشدستشو
 . منو بغل کرده بود ول کن هم نبودااااينجوری همقهی پنج دقهی
 .گهیاههه بکش کنار د:  خودم جداش کردم و گفتماز
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 . به خداي روهم ندارمی دل تنگاقتیل:  چپ نگام کرد و گفتچپ
 . که دادش رفت رو هوادمی محکم کشلپشو

 . زدي لبخنددی منو دیوقت.نیی جون از پله ها اومد پاسرمه
 . سمتش و بغلش کردم و شروع کردم به بوس کردنشدمییدو

 .یسالم دخترم،خسته نباش:  و گفتدیخند
 .قربونش برم. زن رو دوست داشتمنی که من چقدر ااخ

 .کم بوسش کن.گهی بس کن ديهووووو: از اون طرف داد زد رها
 

 .ااااادی می سوختگياوه اوه بو: من
 . بااجازه رفتم باالهی که من با میدی خندهممون

 . خسته شده بودمیحساب
 . دراوردم و رفتم حموملباسامو

 .دمی رو پر اب کردم و توش دراز کشوان
 . شمال فکر کردمي اتفاقات توبه

 ای زدمی بهش زل مکهی وقتای نی چرا حرکات و رفتارم تو برخورد با رادودونمیفقط نم. بودنیلحظات خوب. خوش گذشتانصافا
 . دست خودم نبودنزدمیباهاش حرف م

 . سر به تنش نباشهخوامی که مدهی مواقع اونقدر حرصم می بعضی ولادی مواقع ادم از رفتار و اخالقش خوشش میبعض
 . خشک کردمي و موهامو سرسردمیمو پوش و لباسارونی باومدم

 .دمی رو تخت و دراز کشدمیپر
 . رفع شده بودمی از خستگکمی

 . واسش بکنمی فکر اساسهی دیبا.نی حاال مسئله رادوخب
 
 ) بخواب بزار منم بخوابمریجان عمت بگ(
 

  فکر کنمخوامی ماخه
 
 ) بخواب تروخداااااااااااری بگیکنیفردا فکر م(
 

 .يدی بابا چرا قسم مباشه
  ری بخشب
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 )کنمیفردا تو فکر کمکت م.کیشبت ش(
 

 .فتهیوظ
 
 

 . نکردمی غلطچی روز تولد رهاست و من هنوز هفردا
 .نجای اادی ماندانا زنگ زدم و خبرشو دادم که گفت مبه
 .هی کدوم گوردونهیخدا م.ستی ني نگار هم خبرنی ااز

  به در ضربه زدمای رفتم دم خونشون هرچقدر زنگ  در رو فشردم شی روز پچند
 . درو باز نکردیشکیه

 .شمی نگران مواشی واشی دارم
 . باز شد و الناز اومد تودر

 .نیی پادیای منتظرن گفتن زود بنییسالم خانوم دوستون پا: الناز
 

 .امیباشه برو بهش بگو االن م.زمیسالم عز:من
 . زنگ زدمـاشی پقهی ده دقنیهم!!! ماندانا چه زود اومد نیا. گفت و خارج شدی چشمهی

 .نیی برداشتم و رفتم پانی ماشچی به همراه سوئموی و گوشدمی پوشلباسامو
 .می کردی ماندانا دست دادم و سالم و احوال پرسبا

 .موهاشو آزاد رها کرده بود روبهش گفتم. زدهیپی عجب تنمی ااوووووف
 

 رون؟ی بيای سرو وضع منی با ااالشیا: من
 

 .گرمم بود باز کردم.نه بابا مگه مغز خر خوردم: ماندانا
 .شالشم انداخت رو سرش. گفتم که موهاشو جمع کرد و بستی اهانهی
 .می شدنمی و سوار ماشمی خونه خارج شداز
 . و به حرکت دراوردمنی سمت بازار ماشبه
 . نکردمدای پي بدردبخورزی پاساژ هرچقدر با ماندانا گشتم چيتو

 .دی رنگ خردی قشنگ سففی کهی ماندانا
 .می دراوردي باهاش مسخره بازیکل

 . ازش استفاده کنهدی هر وقت ازدواج کرد بافوی کنی اگفتی می هماندانا
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 . مشت و لگدری زرهی از زن ها کم مونده بود مارو بگیکی که می دراوردي مسخره بازاونقدر
 . که به اون چهگفتی و بود و م شدهی هم عصبماندانا
 . هاشهی سرش نمبهی دوست و غرگهی به نقطه جوش درسهی می وقتنمیا.کردمی به زور کنترلش مداشتم

 .یی اونم کاکائومی هم دو طبقه سفارش دادکیک
 . شد فردا بفرستنقرار
 . خوشگل خوردفی دستبند ظرهی که چشمم به کردمی نگاه مشهی پشت شي داشتم به دستبند هاينجوریهم
 . داخل مغازه و به فروشنده گفتم تا اون دستبنده رو بدهدمی پرزود

 .گمی تا بفهمه کدوم دستبنده رو مدی داشت سه ساعت طول کشفی تشرجی گکمی فروشنده
 ؟يدی کارو ادامه منی چرا ایتونی نمخو
 . ساعت منو عالف کردسه
 . نخر بزار بمونه هااااااگهی مطونهیش

 . قشنگ بودیلیخ. و نگاش کردمدمیدستش کش و از دستبند
 .ونیلی ممیدو ن:  که گفتدمی رو پرسمتشیق

 . جمع کنهنی دهن منو با کاردك از رو زمادی بیکی. اندازه توپ بسکت باز شدنچشام
 ون؟؟یلی ممیدو ن.جــــــــــــــــانم؟

 
 !! کمه کهیلیواقعــا؟؟؟خ: من
 

 .میفروشی کال ارزون منجایبله ما ا: فروشنده
 . الدنگیفروشی جان عمت ارزون ماره
 . نفر محکم زد به بازومهی که رونی که داد پولشو حساب کردم و اومدم بیفی تخفکمی با

 . شدسلی ذلي ماندانانی ادمی تا طرف رو بزنم بکشمش که دبرگشتم
 

 ا؟ی عاي من مشکل داريتو با بازو: من
 

 .يری مي حداقل بگو کدوم گوريری میگشتم وقت جارو دنبالت ؟همهيکثافت کجا بود: ماندانا
 

 ؟يازی خود پيازی ته پيازیسر پ.به توچه اخه. به خودم مربوطهرمیهر جا م: من
 

 ؟يدی خری چنمیبده بب: ماندانا
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 . و گذاشتمش تو جعبهدمیزود از دستش قاپ. و دادم دستش که چشاش برق زدندستبند
 

  حاال؟يدیچند خر: ماندانا
 

 .ونیلی ممیدو ن: من
 . نهصد هزار تومن بووودنی انی جلوتر عکمیخاك ماسه تو سرت کنم : گرد شدن،زد تو سرم و گفتچشاش

 هــــــا؟
 .ی و گشنگی مردم از خستگمی برای سرم بي بابا فدایخیب:من
 .می کنری شکمامون رو سنی رستوران تا بلکه اهی به می و رفتنی داخل صندوق ماشمی رو گذاشتدایخر

 . های رو صندلمی و نشستگی انتخاب کردزی مهی و می رستوران شدوارد
 .خوردنی رو مگهیداشتن همد. جدا کردمگهی روده بزرگ و از روده کوچاول

 .می سفارش دادغذاهارو
 . زرشک پلو سفارش داد که منم جوجه کباب با مخلفاتش سفارش دادمماندانا
 .میرد حمله کگهی غذاهارو اوردن که باهمدنی چند مبعده
 .رهی مادی از ی همه چشهی بحث غذا که ماصال

 
 

 . که ماندانا رفت و حساب کرد و اومدمی بلند شدمی شدری و سمی کامال کوفت کردنکهی ابعده
 . و رسوندم خونشون و خودم رفتم خونهماندانا

 . کردممشونی دور از چشم رها بردم اتاق و قایواشکی رو دایخر
 ...........السی واوگهی کوچولو مشکوك بشه دهی ی وقتستی ندی بعیچی رها هنی از ااخه
 . درو باز کردم و رفتم تودمی شندشویی بفرماي صدای سمت اتاق سرمه جون رفتم و دو تقه به در زدم که وقتبه
 

 .سالم سرمه جونم: من
 

 .نی بشایب.زمیسالم عز: جونسرمه
 . دستش به تخت اشاره کردبا

 . گفت و نشست رو تختیی امان از دست توهی لب ری و زدیم که خند رو تخت نشستدمی و پررفتم
 

 دای خودم پای دی مد نظر داریکس. کنننی کنن هم تزئزی هم خونه رو تمارمی کارگر بخوامیسرمه جون االن واسه فردا م: من
 کنم؟
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 .ستی مد نظر نینه گلم کس:  جونسرمه
 

 .باشه پس خب من برم کار هارو انجام بدم: من
 

 .زمی ممنون عزیلیخ: جونسرمه
 . و از اتاق خارج شدمنیی پادمی رو تخت پراز

 . گفت که باعث شد که سه متر بپرم هوای پخخخخخخخخخخهی جلوم و دی که خارج شدم رها پرنیهم
 .دمی نگاش کردم و بهش توپظی گذاشتم رو قلبم و چشامو با حرص باز کردم و با غدستمو

 
 .......ي خرمات گردو بزارم،ايخودم ال ي خودم کفنت کنم،ايا: من

 . کم اوردمنفس
 .اووووووووووف

 .ی لهش کنی بزندی بشرو بانی ااصن
 شعـــــــــــــوری اسگوله،بیلیخ
 

 ؟يکردی مکاریتو اتاق مامانم چ:رها
 

 . به تو مربوط نبودمیزدی حرف می خصوصمی؟داشتیبه تو چه؟فضــول: من
  یکنی میی غلط هاهی يتو دار: زل زد بهمو گفت مشکوك

 .ستی اگه نفهمم اسمم رها نمن
 

 ؟يزاری میباش اونوقت اسمتو چ: من
 

 .ی تو بگیهرچ:رها
 

 .هی قدسيزاریباش پس اسمتو م:  من
 . اسم سر حد مرگ متنفر بودنی از ارها

 دم؟ی نشنی گفتیچـــ:  زد و با حرص گفتي چشاش گرد شدن و بعدش رنگش به قرمزاولش
 .یهمون که شنوفت: اوردم و گفتم براش درزبونمو
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 ... دادمحی برداشت سمتم که فلنگ و بستم و فرار و به قرار ترجزیخ
 
 

 . به سمتم پرت کرد و رفت تو اتاق خودشنی نگاه خشمگهی که اخرش رها می دور زدهی خونه رو کل
 زود قطع ویخواست اعتراض کنه که گوش. کنهدای زنگ زدم و بهش گفتم که چند تا کارگر واسم پنی برداشتم و به ارتمویگوش

 . بهش ندادمي اگهیکردم و اجازه حرف د
 .ادی برهی رو بگکی بندش به پرهام زنگ زدم و گفتم که فردا بره کپشت

  موند؟؟؟ي چه کارگهید
 
 )ا؟ی عايلباس دار(
 

 .یخوب شد گفت. رفته بودادمی پـاك از ع،اونیهـــــــ
 
 )؟ی کنکاری چياخوی من نباشم تو مدونمینم(
 

 .یزم،زندگـــــی عزیزندگـــ
 

 .نجای ادی ربع رسهی گفت و بعد ي خاك تو سرهی زدم به ماندانا و بهش گفتم که لبلس ندارم اونم زنگ
 .رونی بمی و زدم به چشام و به همراه ماندانا دوباره رفتنکی و عدمی پوشلباسامو

 .يدی لباستو نخرمی صبح رفتی چرا وقتگفتی و مزدی لب غر مری راه فقط زتو
 . روش خودتهگفتمی منم مکه

 . برگردن و زل بزنن به ماي کنارينای ماشي هانی که باعث شد سرنشدی کشغی جهی تو راه حرصش دادم که اخرش اونقدر
 .کردمی به زور خندمو کنترل ممنم
 . داخل پاساژمی پارك کردم و رفتنوی ماشمیدی رسیوقت
 . باز بودننیی از پاای از باال تنه باز بودن ای یوشگل بود ول قشنگ و خي لباس هایکل

 .کال امروز کفرش و دراورده بودم.گرفتمی واسش ميرادی اهی دادی نشون می هرچماندانا
 .گشتمی مکی ساده و شزی چهی کال دنبال من
 شد؟ی مدای پی درست و حسابزی چهی مگه ی ولمی پاساژ رو گشتکل

 . و دخترونه خوردکی کت شلوار ساده و شهی که چشمم به کردمی رو نگاه منیتری پشت وي لباس هاينجوری همداشتم
 .ارهی داخل مغازه وبه فروشنده گفتم از اون لباسه برام برفتم

 .زدی و خودشو باد می هم نشسته بود رو صندلماندانا
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 . لباس رو اورد که ازش گرفتم و رفتم اتاق پروفروشنده
 .ومدیبهم م.دادی قشنگ جلوه میلی تو تنم خی ساده بود ولدرسته
 ست؟ی ساده نيادی فقط زادی بهت مولی اهیعال: زد و گفتي رو صدا زدم که اومد و لبخندماندانا

 
 . و دخترونه هم هستکی ها که بهتره در ضمن درکنار ساده بودن شیکیماندانا از اون : من
 

 ،یگیاوهوم راست م: ماندانا
 

 ؟ي بخريخوایتو لباس نم: من
 

 . عالمه لباس دارمهینه بابا من : ماندانا
 

 . تکون دادم و در و بستمسرمو
 .دمی خودمو پوشي و دراوردم و لباسالباس
 .رونی بمی حساب کردم و از مغازه زدپولشو

 .دمی پاشنه بلند هم خراهی کفش سهی
 .نای انی خونه ارتمی و رفتمی  خوردکی شلکی مهی شاپ و ی کافهی تومی ماندانا رفتبا

 .می سالم وارد شدهی در و باز کرد و ماهم با نی که ارتمی  در و زدزنگ
 .کردی تماشا مونی رو مبل نشسته بود و داشت تلوزنیرادو

 . کردم که سرشو برگردوند به سمتمونی سرفه مصلحتهی
 . که سرد جوابمونو دادمی بهش دادیسالم

 ت؟ دوباره هنگش گرفنیا. زدمخی کالمش منم ي سرداز
  شد؟ی چباز
 
 ) هنگ داره هانمیواقعا ا(
 
 . به خونوادش برسونمنوی اخوامی افتادم؟حاال من میی چه ادماری گینیبیم
 . بشهعی نکنه ضادای پیچی برو بهش بگو  خونوادت رفتن تهران، پاشه بره تهران کل اونجارو بگرده و هگهی مطونهیش
 
 ) با توکنهی غلط مطونهیش(
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 .نمی ها؟گمشو ببیزنی زر ميادیز
 . حرص نشستم رو مبل و زل زدم بهشبا

 . زل زدم که سرشو بلند کرد و زل زد تو چشاماونقدر
 . داره، کثافتیی عجب چشمایلعنت

 ن؟یارت:  از ابروهامو بردم باال و گفتمیکی که زل زده بودم بهش يهمونجور
 
 بله؟:نیارت
 

 .گهی دنیایفردا م: من
 
 .زارهی که رها مارو زنده نممیایاگه ن.میای نشهیاره مگه م:نیارت

 . شدي جورهی اسم رها رنگ نگاهش عوض شد،دنی با شننیرادو
 . پوزخند زدم که از چشمش دور نموندهی

 ؟حلـه؟ي کردکاریکارگرا رو چ:  و گفتمنی برگردوندم سمت ارترومو
 
 . رو دادم بهشونان،ادرسیبله حله،فردا از صبح م:   چش غره بهم رفت و گفتهی

 
 خوبه،پرهام کو؟: من
 

 دونمینم: باال انداخت و گفتي اشونه
 . گفتم و بلند شدم و رفتم آشپزخونهی آهانهی
 .زی و گذاشتم رو موانیل. و خوردمختمی آب روانی لهی

 .دمی و با اون پوزخند حرص درارش ،دنهی کم، دست به سي و تو فاصله نی که برگشتم رادونیهم
 . و سرمو بلند کردم و نگاش کردمدمی کشینی ههی

 
 ه؟ی رفتارات چنی ایمعن: نیرادو

 . باالدنی ابروهام پرجفت
 کدوم رفتارام؟:من
 

 . گفتمی چيدیخودت فهم: نیرادو
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 . رد شمخوامیبکش کنار م.یکنی صحبت می درمورد چفهممیمن نم:من
 ........زی به مدمی جلو که عقب عقب رفتم و چسباومد

 
 

 . گذاشتزی مي که خم شد و دستاشو دو طرفم روزی به مدمیچسب
 

 که هست ی هرچی ولفهممی رفتارات رو نمنی ایمعن. ندارهی چون عواقب خوبوفتی با من در نيادی دختر جون زنیبب: نیرادو
 ؟ي شدمی دورو برم هم نپلک تفهچیبه پرو بالمم نپ.  رو اعصابمهيادیز
 
  واسه خودش؟کنهی بلغور می چنیا

 .. کردم و گفتمیاخم
 . نزنيادی پس زر زیی فعال که نه من سوسکم و نه شما دمپام،ی شو باهم برادهیترمز بزن پ.اوهــو: من

 .ي نخورنی مواظب باش زميری رو اعصابم راه ميادی ها زیبعدشم شما تازگ. وفتمی افتاده در نملی از دماغ في با ادمادرضمن
 گذاشتم رو ؟دستاموی بگی خواستی بهت تا هرچزنمی زل منمیشی مينجوری هميکردی فکر مزد،نهی مي روبه قرمزصورتش

 . کوچولو حرکتهی از غی دری پهنش و محکم به عقب هلش دادم ولي هانهیس
  نه؟ای کنار یکشیم:  تر کردم و گفتمظی رو غلاخمم

 ..........بهت اخطار دادم،به حرفام گوش کن وگرنه:  گوشم گفتکی خم شد و نزدهوی
 .دستاشو برداشت و پشتشو بهم کرد و از آشپزخونه خارج شد. حرفشو ادامه ندادگهید

 .مورمورم شد. شدمي جورهی که به پوست بدنم خورد نفساش
 .خاك تو سرم کنن.ی شده بود حسااابگرمم

 .دمی مشت آب سرد به صورتم پاشهی آب  رو باز کردم و ریش
............. 

 . شدمداری از خواب بومدی منیی از طبقه پا کهیی روز بعدش با سرو صداصبح
 . تو روحتونيا

 . بخوابمی روز درست و حسابهی که من زارنینم
 . و انجام دادم و دست و صورتمو شستمي ضروراتی از رو تخت بلند شدم و رفتم عملی سستبا
 .دوونی اونور منوری کارگرا اومدن و دارن ادمی که دنیی پله ها رفتم پااز
  افتاد پس رها کو؟ادمی هوی

 .می کنزی سوپرامیخواستی تو سرشون کنم مثال مخاك
 . تو اتاق رهادمی و پردمیی دوزود
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 .ستیانگار خونه ن.هــــوف
 . بوق برداشتنی برداشتم و زنگ زدم به رها که سوممویگوش

 
 .الو،سالم: رها
 

 ؟.یی؟کجایخوب.سالم خلم:من
 

 .گهیمنظورت گلم بود د: رها
 

 ؟ییکجا.یگل من.. تو خـگهیاره د: من
 

 .رونی بمیبا دوستام رفت: رها
 

 کدوم دوستات انشااهللا؟:من
 

  االن؟ياری در مي بازرتیاووووف واسه من غ: رها
 

 . زود باشنمیبگو بب:من
 

 .ي و زری و ستیبا فاط: رها
 

 ن؟یگردی برمیخب حاال ک. دارنییعجب اسما:من
 

 عســـل جـــونم؟: رها
 

 .شمیزرتو بزن خر نم: من
 

  خـــــواهــــش؟گهی دری مامان اجازه منو بگگشعور،ازیب:رها
 

 ن؟ی برگردی کنیخوایمگه م: من
 

 .ساعت هشت:  رها



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 173 

 
 ؟ی گفتیک.....جــــــــــانــ:من
 

 .هشت: رها
 

 .رمیگیباشه پس اجازتو م:من
 خخخ. قد توپ شدشو مجسم کنمي چشاتونستمی ماالن

 ؟يریگیجلل الخالق واقعا اجازمو م:  لحن متعجب گفتبا
 

 ..رها تا نظرم عضو نشده:من
 . عشقـــم فدات خداحافظیمرس. ی گلیلینه نه،خ:  وسط حرفم و گفتدیپر
 .يخداسعد: خنده گفتمبا

 . حل شدنی از انمیخب ا. قطع کردمویگوش
...... 

 شهی شروع مگهیخاك تو سرت کنم، االن دوساعت د:  و گفتدی کشیغی جهی نکردم ي کارچی هدی دی وقتنجای اومد اماندانا
 ؟ی نشستينجوریاونوقت تو هم

 
  کنم؟کاریخو چ:من
 

 .پاشو لباستو بپوش: ماندانا
 . و زل زده بهمسادهی واينجوری همدمی گفتم و از رو تخت بلند شدم رفتم سمت کمد تا لباسو بردارم که دي باشه اهی

 .رونی برو بيهوو:من
 .جام راحته:  باز کرد و گفتوششین

 .رونیماندانا گمشو ب: من
 

 . نظر حاللههیضمنا . کهستمی نامحرم نگهیبابا محرمم د: ماندانا
 .رونی و رفت بدی تخت و برداشتم و پرت کردم سمتش که خندي روکی بالش کوچدموی کشغی جهی

 .دمی تاسف واسش تکون دادم و لباسمو پوشي از رويسر
 . روشنمی اشاره کرد تا بشی تو و با دستش به صندلاومد
 . نشستم و بهش گفتم که موهامو ساده درست کنهرفتم
 . رو فاز ساده بودنيتو امروز زد: نگام کرد و گفتیحرص
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 . براش باز کردم که زد تو سرم و شروع کردشموین
 .ادی خوشم نمظی غلشیاصال از آرا. هم خودم انجام دادمشیارا
 . و تو دل برو هستمگری خوشگل و ناز و جشمینجوریهم

 زه؟؟یری چرا سقف نمدونمی نمفقط
 
 

 . شده بودگری جیلیکثافت خ. هم لباسشو عوض کردماندانا
 

 ؟ی امروز کل پسرا رو از راه به در کنيخوایم: من
 

 .ترشمی مواشی واشیواال دارم : ماندانا
 

 .شهی سرش نمای مای حنی تو سرش کنم اخاك
 
 !)شهینه که تو سرت م(
 
  امروز و زهرمارم نکن افتاد؟نیبب
 
 ) مناسب بگردمسی دنبال کخوامی ندارم امروز ميمن اصال با تو کار(
 

 . به منم بگوي کرددای اگه پههه
 
 )چشم حسودان کور.حتما(
 

 .ي هــررونی گمشو از فکرم بخب
 
 )ي و نداری نداشتاقتمویل(
 

 .سالن پر از مهمون بود.ومدنی داشتن مبای همه تقرنیی پامیرفت
 . شده بودنی قشنگ تزئیلی خخونه

 . خراب بشهی همه چدمیترسیم. داشتمي طرف استرس بدهی طرف خوشحال بودم از هی از
 . کامال مهمونا اومده بودن به جز رها خانومگهید
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 .شناختمی هاشونو میبعض. رها تو دانشگاه اومده بودني دوستاکل
 .رد که برداشتم زنگ خومیگوش

 
 ن؟ییالو کجا: من
 

 .میرسی مگهی دقهیپنج دق*: دوست رها*ستاره
 

 . پس فعال خدافظیاوک: من
 

 .يبا: ستاره
 . سرمه جونشی پرفتم

 .ومدی بهش میلیخ. بوددهی روشن پوشي کت دامن قهوه اهی.یپی عجب تاوووووو
 . گونشو بوس کردم که برگشت سمتمدمیپر
 

 . هاااااااي شدگری جیلی سرمه جونم خيوااا:من
 

 .ي توهم مثل ماه شدزمی عزیمرس:  و گفتدیخند
 

 ي لطف داريسرور:من
 

 . اف اف دراومد که همه جا رو سکوت فرا گرفتيصدا
 . و چراغارو خاموش کردمدمی پرزود

 . دگمه اف اف و زدم تا در باز بشهو
 . اومدن تونی دومبعده

 
 رون؟ی رفتن بیعنیواااا چراغا چرا خاموشه؟:رها

 .دنی و سوت کشغی به دست زدن و جمی و شروع کردمی روشن کردچراغارو
 

  بود؟ادتونی پس يواااا:  بعدش دستاشو گذاشت رو دهنش و گفتی شوکه شد ولاولش
 !!! نباشهادمونی شهیمگه م: جلو و گونشو بوس کردم و گفتمدمیپر

 . عوض کنه تشکر کرد و رفت باال تا لباساشوهی بغلم کرد و اونم
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......... 
 دمی فقط من ساده پوشنای انیبه به انگار امروز ب.نیی اومد پاگهی دنی چند مهی

 .خخخخ
 . ناقالي بود؟ادهی خری کنویا. تنش بودتیف. خوشگل بودیلی خلباسش

 . سمت دوستاش و باهاشون دست داد و شروع کرد به صحبت باهاشونرفت
 . استرسم چند برابر شده بوداووووف

  کجا موندن؟نای اپس
 . بوق برداشتنی پنجمنی زدم به ارتزنگ
 ن؟ییپ کجا.الو: من
 
 .گهی دمیای ممیبابا دار:نیارت
 

  اخه؟دیکنی مریچرا د.نیای منیاز ساعت پنج دار: من
 
  دنبال کادومی ساعت داشتهیکردم،ی می بشرو راضنی ساعت داشتم اهیکردم،ی ساعت داشتم رو خودم کار مهیبابا : نیارت
 .گهی دمیای بابا االن مکه،نترسیاالنم که تراف.میگشتیم
 

 .دیزوود باش:  من
 . استرس پامو تکون دادمي و از روینشستم رو صندل. قطع کردموی گفت که گوشیخداحافظ

 .کردمی نگاه می گوشي به ساعت رویه
 گذشت؟ی زمان ممگه

  اههههههالمصب
 
 . رو اوردن که همه دست زدنکیک

 .سادی وازی رفت پشت مرها
 . خنده همه رفت رو هواکی شلهوی

 
  شده؟یچ: من
 . و عمتی خودتغوی جغیج: نگام کرد و گفتی حرصرها
 

  اخه؟ي دارکاریبا عمم چ:من
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 . از دوستاش چاقو رو با ناز و ادا اوردیکی اهنگ اومد که از اون ور يصدا. چپ نگام کردچپ
 . حالم بهم خورد ناز و ادات تو حلقماووق
 . نشدداشونی پنای شد ادهی  هم برکینا؟کیموندن اخه ا کجا پس

 .مردمی از استرس مداشتم
  کرده؟خی چرا ؟دستاتي شدينجوریعسل؟چرا ا:  دستمو گرفت و گفتشمی اومد پرها

 .دی فهمنمی اای بدِ
 . بود جز لبخندهی شبی زدم که به همه چيلبخند

 . دوستات منتظرنشیبرو پ.زمی عزستی نیچیه:من
 

 .ي تو واجب تریخیدوستامو ب. زدنخی ست؟دستاتی نیچی هروی چیچ: رها
 
 . که اخش دراومددمی کششوینیب

 .ستی نمیزی برو،من چزمیعز: من
 مطمئن؟: نگام کرد و گفتنگران

 
 .زمیمطمئن عز:من

 . تکون داد و برگشت و رفت سمت دوستاشسرشو
 . رقص دونفره گذاشته شدي خاموش شدن و اهنگ اروم براچراغا
 .دنیرقصی رفته بودن وسط و داشتن مهمه
 .دیرقصی مپی پسر خوشتهی هم داشت بارها
 .رقصنی دست تو دست هم چش تو چش هم دارن مگری پسر جهی با دمی چشمم به ماندانا خورد دیوقت

 ... تور کــــــــــــردهمیحاال چ. تور کردویکی چه زود نیا. رفت فرق سرمچشام
 خخخخ. خوشم اومدشیریگی از ماهولیا

 .دنیرقصی که داشتن میی بهش نکردم و زل زدم به اونایی اعنتای ولشمی نشست پیکی کردم حس
 د؟یدی دور رقص رو مهیخانوم افتخار  -

 . برگشتم سمتشتند
 .شعـــــوریب

 . خویزنی چرا مگهی نه دی بگیتونستیبابا م:  کرد و گفتی اخهی تو سرش که زدم
 

 .هوی دفعه قبل چت شد شعوریکشمتا،بی مزنمی منیخفه شو رات:من
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 . اومد به خاطر همون برگشتمشی واسم پیکار واجب.الیخیب: تو هم و گفتدی کشاخماشو
 . گفتمی اهانهی از ابروهامو انداختم باال یکی

 .گذرهی نمحشی نفر مرد هم از تفرهی بگن ی حتسی پایلی خنیگه،ای دروغ ممطمئنم
 
  بانـو؟دیدیحاال افتخار رقص م:نیرات

 . زدم رو سرشو دستشو گرفتمدوباره
 خخخخخ.گفتی نمیچی هزار بار له کردم اونم هچارشوی بيپا.میکردی وسط و اروم حرکت ممیرفت
 . افتادي که چشمم به در ورودمیدیرقصی ممی داشتينجوریهم

 . شده بوديگریالمصب عجب ج. قفل شدن تو چشاشچشام
موهاشم به سمت باال گذاشته .ی نفتی ابی بود با شلوار لدهی رنگ جذب پوشاهی سشرتی تهی!!!ناااااایشنوی مگری جگمی مگریج

 .بود
 . خوشگل شده بودگری ،جپی خوشتیلیخ

 . ی و پرهام رفت نشست رو صندلنی نگاه به من کرد بعدش اخم کرد و به همراه ارتهی و نی نگاه به راتهی دی منو دیوقت
 . برداشتمنای انی جدا شدم و قدم هامو به سمت رادونی راتاز
 . زدم که دادش رفت رو هوانی واسه ارتی پس گردنهی

  بود؟يکدوم خر: نیارت
 

 .ي خر تو بودیمن بودم،ول:من
 ان؟یاالن م:  چپ نگام کرد که گفتمچپ

 ؟يدی رو دساعت
 . بودکیباور کن تراف: نیارت
 . سمتمونادی رها داره مدمی سرمو بلند کردم دیوقت
 .يوااااا

 .زود رفتم سمتش 
 . االن اومدن؟بزار برم لهشون کنمنایا:رها

 .گهی گرفتم و برش گردوندم سمت ددستشو
 . باهات حرف بزنمخوامی ممی برای بیخیحاال اونارو ب: من
 .می دور تر از اونا نشستکمی میرفت

 .ستنی چراغا روشن نخوبه
 ؟ی بگی چیخواستیخب م: نگام کرد و گفتیسوال
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 . شانسنی تو انمی بگم؟اهههه برخواستمی میچ
 )عسل بر خودت مثلث باش(
 

  ندارمای شوخي وجدان حال و هوامثلث؟
 .گهیعسل بگو د: رها
 

 ؟يدیرقصی باهاش می بود داشتی اون کطونی شياِ.....اهـــا....خب......ااااااا.... بگم کهخواستمیاومم خب م:من
 می برقصکردی اصرار مادیز. کالسي از بچه هایکی: به خودش گرفت و گفتی تفاوتی بي زل زدم بهش که چهره طونیش

 .منم قبول کردم
 .دیاهـــــا باشه پس گفتم شا: من
 . نگویچی هرینه خ: رو دستمو گفتزد

 کجـــا؟:  که خواست بلند بشه باهول گفتمدمیخند
 .نای ای ستشی پرمیدارم م: و با چشاش گشاد شده زل زد بهم و گفتبرگشت

 .زمیبرو عز:  و گفتمدمی کشی از سر آسودگینفس
 .ي ممنون که اجازه دادیلیخ:  چپ نگام کرد به حالت مسخره گفتچپ
 .زمی عزکنمیخواهش م: و گفتمدمیخند

 . دوستاششی بهم کرد و رفت پپشتشو
 . بچه ها نشستمشی رفتم پمنم

 
 
 

 هی بدم چه جورصی تشختونستمی هم نمیخاك تو سرمم کنن درست و حساب. شده بودي جورهی امشب نگاهش نیرادو
 !!.نگاهش

 ، تفاوت،خاص،نگرانی،بي،عادیعصب
 ....ناراحت،مشکوك

 . چراغا خاموش بود واسه همونستاااااای منم نری البته تقصدمی نفهمکال
 
 )اره جان عمت(
  بکوبم؟واریم نوع د به کدونی خدا من سرمو از دست ايا. شدداشی باز پنیا

 
 )مرمر لطفا(
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 .زی آپ پلشات

 . استرسم چند برابر شديوااا. چراغا روشن شدنهوی
 .رهی منو بگیکی رمیمی مدارم
 ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! دادن کادوها بود و وقتوقت
 .دادنی جلو و کادوهاشونو مرفتنی میکی یکی همه

 .کندنی پوست موهی ها نشسته بودن و داشتن می رو صندلينجوری و پرهام همنیارت
 .می کادوشو بدنی پاشاالید : و گفتمنی ارتي به پازدم

 .مینه صبر کن دوستاش بدن تموم بشن بعد ما بر: به چپ راست تکون داد و گفتسرشو
 

  اونوقت؟یواسه چ:من
 
 .میچون ما تک هست:  باز کرد و گفتششوین

 . خندهریزدن ز مسخره وار دراوردم که باهم اداشو
 . که کم مونده بود از وسط نصف بشهی نشستم رو صندلمحکم

 .دمیکشی بهم می و دستامو هدادمی از استرس تکون مپامو
 شه؟ی تموم می کپ

 . داشتم وسالمشویمی صمدونهیداره؟ من تو دانشگا *  دوست* تو دانشگاه نهمهی ام؟رهای ادم دعوت کردچقدر
 . دانشگاه رو دعوت کردهکل

 عســــــل؟-
 هـــــــــــان؟:  برگردوندم سمتش و گفتمصورتمو

 
 .اخه بچه تورو چه به چپ چپ نگاه کردن بزنم لهش کنمــا.چپ چپ نگام کرد 

 . لحظههی ایپاشو ب: ستاره
 

 ؟ی چيبرا:من
 

 . بگميزی چهی خوامیم: ستاره
 . پاشدم و مجبورا رفتم سمتشی صندلي رواز

 !خب بگو:من
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 . شمالشیبری اگه امتحاناشو خوب بده می به رها گفتدمیشن:  به هم و با ذوق گفتدی کوبدستاشو
 . باالدنی ابروهام پرجفت

  به تو داره؟یاره ،حاال چه ربط:من
 . شماليبری به همراه دوستاش میدرضمن گفت:  نگام کرد و گفتطونیش

 . به عقبنی گفتم؟فلش بک کنيزی چنی همچجــــــــــــــــان؟من
 
 
 / شمال اونم با دوستاتبرمی تورو مدمی دلم،تو امتحانات رو خوب بده من قول مزیزع /
 
 

 . زدمي زرنی تو گورم کنن پس همچخاك
 .گری دمیچه کن:  زدم و گفتمي مسخره البخند

 . مشت و لگدری  زرمشی بگخواستمی تند تند واسم انداخت باال که همونجا مابروهاشو
 . ببند باباشتوین. هم تا بناگوش باز بودششین

 . رها اومدغی جي که صداکردمی لب فش بارونش مری داشتم زينجوریهم
 .دمیی برگشتم سمتشون و دويتند

 .. خشکم زددمی که ديزی راه با چوسط
 
 

 . خشکم زددمی که ديزی راه با چوسط
 .نی گشاد شده زل زده بود به رادوي دستشو گذاشته بود رو دهنش و با چشارها
 . قد توپ شده زل زده بود رهاي هم کادو تو دستش خشک شده بود و با چشانیرادو
:  نگاه کرد و اروم گفتنی از اشک روشو پوشونده بود به رادوي که هاله ایی دهنش برداشت و با چشاي اروم دستاشو از رورها

 داداش؟.د
 ..... زغیرهـــا؟دخترم چرا ج-

 . شده بودرهیناباور بهش خ.نی سمت سرمه جون که با وحشت زل زده بود رادومی برگشتهممون
 .شدنی چشاش پر مشدی تر مکی سمتش،هر لحظه که نزدرفتی اروم ماروم
 .زدی پلک هم نمی هم خشکش زده بود و فقط به سرمه جون زل زده بود حتنیرادو
 . در نوسان بودنی چشام رو سرمه جون و رادومنم

 . زود جلو رفت و محکم گرفتتشنیسرمه از حال رفت که رادو.ا به خودم اومدم رهغی با جهوی
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 .دیکشی مغی و جکردی مهی بلند بلند گررها
 
 . کردم ارومش کنمی سمتش و بفلش کردم و سعدمییدو

 . منم دراورده بوداشک
 .م سرمه جون و رو دستاش بلند کرد که از جلوش رفتم و اتاق سرمه جون رو نشونش دادنیرادو

 . قرمز شده بودنهیچشاش از زور گر. زل زد بهشقهی چند دقهیو . رو تختگذاشتش
 .دی کالفه وار داخل موهاش فرو برد و محکم کشدستشو

 .دی محکم کشیلی اون من دردم گرفت اخه خي جابه
 ؟ییداداش تو:  گفتي رفته الی تحلي و با صدانی اروم رفت سمت رادوی اشکي با چشارها
 . تو بغلشدیچشاش رنگ غم گرفت دست رها رو گرفت و کش. سرشو برگردوند سمت رهانیرادو

 . از سر گرفتشیرها دوباره گر. بغلش کرده بودمحکم
 . شده بودسیصورتش خ.می سرشو بلند کرد که چشم  تو چشم شدنیرادو

 . زدم و رومو برگردوندم و از اتاق خارج شدميلبخند
 .موندنی تنها مکمی دیبا

 . خوشحالمیلی االن خیول. غمناکهیلی خواقعا
 .کنهی منو خوشحال منی و ادنی رسگهی دبهم

 .رفتی که داشت به سمت اتاق سرمه جون مدمی جون رو دریام
  شده؟يزی؟چي کردهی شده؟چرا گریعسل چ: گفتدی منو دیرفتم جلو که وقت.دیباری می چهرش نگراناز

 .ستی نيزینه عموجونم چ: زدم و گفتمي با دستام پاك کردمو و لبخنداشکامو
 . نگام کرد و بعدش سرشو تکون داد و در اتاق رو باز کردنگران

 .....گهی شوك دو
 . در بود خشکش زده بودرهی که دستش رو دستگيهمونجور

 .دیشدی جا شوکه مهی تا دی اومدی جا مهیبابا همتون . خندمم گرفته بوديری ويری هنی اتو
 
 ) کنمخاك تو احساساتت(
 
 ؟ي تو اعالم وجود کردری واگری هاگنی اتو
 
 )ه؟یاره حرف(
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  امروز رو زهرمارم  نکن؟نگفتم
 
 ) روزتو زهرمارت کنمدی وار باکیمن چه بخوام چه نخوام اتومات(
 
 .گمشـــو. با عمتیکنی غلط متو
 
 
 .کردنی و متعجب نگام می هاشون سوالی و البته بعضی بچه ها با نگراندمی که دنیی پله ها رفتم پااز

 . رو سرم و شروع کردن به سوال کردنختنی رهمشون
 

  شد؟نیدختر چرا همچ:ماندانا
 . صدام زد صورتمو برگردوندم سمتشنی جوابشو بدم که ارتخواستمیم
 
 عسل سرمه خانوم چرا از حال رفت؟:نیارت
 

  خشکش زد؟نی رادودنیعسل رها چرا باد:پرهام
 .دادنی و اجازه جواب دادن رو بهم نمدنیپرسیبکوب داشتن سوال م.کردمی دهن باز داشتم نگاشون مبا

  بهشون حامله بوده تخم کفتر خورده بوده؟ی وقتنای موندم مادر امن
 .زننی چقدر زر ماههه

 .نی بببای بدمی کشي دادهی
 . چه خبرتونهدیبس کن.اههه بســـــــــــــــــه: من
 . جذبهگنی منی به اولیا. خفه خون گرفتنکال
 .اههه سرم درد گرفت.گهی تا بگم ددی بپرسیکی یکی دیزنیچقدر فک م:من

 نیفهمی میکی یکی:  تکون دادن و خواستن سواالشون رو بپرسن که دستمو به عالمت سکوت بردم باال و گفتمسرشونو
 .یکی یکی؟ی چیعنی

بخدا دارم از سردرد .بچه ها سواالتون بمونه واسه بعد:  سوالشو بپرسه که گفتمخواستی ماندانا مکردی به شدت درد مسرم
 .رمیمیم

 .ذاشتی نگفت وگرنه مو رو سرم نميزی برد که چی کنم ماندانا به وضع بدم پفک
 .دمی اب سر کشوانی لهی قرص انداختم باال و هی آشپزخونه و رفتم

 . چند لحظه بستمي و چشمامو برازی گذاشتم رو مدستامو
....... 
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 نی و اخوردی هردوشون تکون مي رو بغل کردن شونه هاگهی جون همدری و امنی رادودمی اتاق رو اروم باز کردم که ددر
 .کننی مهی بود که دارن هردوشون گرنینشون از ا

 .کردی درو بستم و رفتم از کمر رها گرفتم اونم داشت اروم اروم هق هق ماروم
 . و دست سرمه جون رو گرفتم رو تختنشستم

 . اروم چشماشو باز کرد و سرشو برگردوند سمتماروم
 . چشاش پر شدندوباره

 . دادهی روتخت بلند شد و نشست و تکاز
 . دراز کرد که اونم اومد و نشست رو تختنی دستشو سمت رادوختنی اشکاش ردنشی با دنی برگردوند سمت رادوسرشو
 . سمت خودش و محکم بغلش کرددی و کشنی رادوکردی مهید بلند گر شدت کرد و بلنشی جون گرسرمه
 ؟ي پسرم؟اخرش اومدياومد:سرمه

  دلم برات چقدر تنگ شده بود؟یدونیم
 .کردی رو غرق بوسه منی و سر و صورت رادوگفتی مشی داشت از دلتنگينجوریهم
 .ختنیریاشکام داشتن رو صورتم م.دنی درونی روتخت پاشدم ر رفتم باز
 . نشستمنی و سر خوردم و رو زمواری دادم به دهیتک

 . جمع کردم و سرمو گذاشتم رو زانوهام و هق هقم بلند شدزانوهامو
 . بودننجایکاش االن ا. االن خانواده منم زنده بودنکاش
 . برسونمگهی خوشحالم که تونستم اونا رو بهم دیلی خواقعا
 .شمی منم شاد منمیبی جون رو مری رها و سرمه جون و امی خوشحالیوقت

 . بلند شدمنی و از رو زمواری پاك کردم دستمو گذاشتم رو داشکامو
 . گفتن و رفتنی خداحافظیلی میبا ب.گمی و به بچه ها گفتم پاشن برن فردا ماجرا رو بهشون منیی پارفتم

 ن؟یدی دنای پروتر از اموندنی تا صبح میذاشتی باش منارویا
 
 )دن؟یپرو تر از تو د(
 

 ؟ی چواس
 
 )رونی بيرسما شوتشون کرد(
 
 .دنی کار دستم مشنی پرو مي رو بدنای به ایخیب
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 )ي بودي تو کدوم گوردونمی نمکردی ممی عقل رو تقسیخدا وقت(
 

 ش؟یشناسی قبر وجدانم بودم ،مسر
 
 .) ندارمیحرف(
 

 .ی داشته باشمینباد
 

 ـــ دو روز بعد ــــ            
 
 . چشمامو باز کردمدی تابی که از پنجره درست رو صورتم ميدی نور خورشبا

 . هم بهش اضافه شددی خورشنی بخوابم ای ذاشت درست و حسابی ساعت گوربه گور شده نمقبلنا
 . رفتمیی به سمت دستشوزدمی که غر مي بلند شدم و همونجوریلی می رو تخت با باز

 .رونی و صورتمو شستم و اومدم بدست
 . شال هم برداشتمهی دمی بنفش رنگ پوشکی تونهی لباسم رو باز کردم و کمد
 . سرم بستمشوني بود شونه کردم و باالی و موهامو باهر بدبختسادموی وانهی ايجلو
 . و انداختم رو سرم و از اتاق خارج شدمشال

 . که نرده ها واسم چشمک زدننیی پله ها خواستم برم پااز
 ده؟ی میفی چه کنمی بکنم؟ببیان امتحهی منم شهی می چخب

 .کنهی منو نگا مضی و با غسادهی وجدان جارو به دست وادمی دهوی
 
  شد؟ی ؟باز چها
 
 .)ي رو بردتمیثی جارو بزنم تو سرت؟دختر ابرو و حنی هم؟باي شدوونهید(
 

 کار ی تو چتیثی من با ابرو و حخواد،ثالثای جرات مای،ثانینیبی موونهی رو هم دهی بقی هستوونهی نشدم تو دوونهی داوال
 ؟يکردی مکاری با اون جارو چیدارم؟،رابعا داشت

 
 )کردمی مي رو پاك سازوبتیداشتم مخ مع(
 

  دارم؟ی چه حالیدونی االن موجدان
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 می تقسي مساومهی منو از وسط به هشت نيخوای االن مگذرهی می تو ذهنت چدونمی که وجدان تو هستم و مییاز اونجا(

 )یکن
 

 خواد؟ی حاال دلت ميدی خوب فهمنیافر
 
 )گری جي برسم، باوبتی مخ معي به ادامه پاك سازرمی من مخوادینه قربانت نم(
 

 ؟ی کجا رفتيوب؟هوووی مخ معی باز گفتنمی کن ببصب
 به واشی واشی.  کهستمی هم دارن تنها من نهی دارم اون به کنار بقيری دکتر الزم شدم خود درگهیواقعا . برمي دکترهی من

 .رمی هم میخودزن
 . از روش سر نخورمومدی دلم نکردی دوباره سرمو برگردوندم چنان مظلوم نگام می وقتی شدم ولالیخی رو بنرده

 * شداااوونهیواقعا د*
 . رو نرده و سر خوردمدمی محکم کردم و پرشالمو

 که خوب شد وجدان زد به نی زموفتمی با کله بخواستمی شد نتونستم تعادلمو حفظ کنم مي چجوردونمی نرده بود که نمياخرا
 .نی مالق زدم و رو پاهام افتادم زمهیسرمو زود ذهنم به کار افتاد و 

 .نیخوری تا حلواتونو نخورم حلوامو نمنی کور خوندی ولنیخوردی حلوامو منی داشتگهی دوفتادمی اگه با کله مشیاخـــــ
 .رونیود از فکرم شوت کردمش ب بزنه تو سرم که زومدی وجدان داشت منی اباز
 .کردنی گشاد شده منو نگاه مي بلند شدم چشمم به اهل خونه افتاد که داشتن با چشایوقت

 .نی شد با پوزخند رادوي زدم که مساوي مسخره البخند
 هم نکرد ی تشکر خشک و خالهیکثافت رو به خونوادش رسوندم .  اونم از نوع مرمرشواری سرشو بکوبم به دخواستمیم

 .الدنگ
 .هیلی که سرمه جونم خوشحال شد خنی ندارم همازی به تشکرش نمنم

 خی باشد،انگاری افتاده ملی از دماغ فنی نفر که خود رادوهی جوابمو دادن اون ی به همه دادم که سه نفر با گرمی سالم کلهی
 . و خشک جوابمو دادي سردیلیقورت داده باشه خ

 . نداره کهقتای تو گورش کنم اصال لخاك
  تو رو خدا؟دینیبیم
 
 
 *د؟ی داری حسنیشماهم همچ.دونمی رو از تنش جدا کنم شمارو نمنی سر رادوخوامیمن خودم به شخصه م*
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 187 

 
 و ذاشتی ميزی چهی نی رادويسرمه جون هم فقط جلو. خوردندی به کوفت کردن عـه ببخشمی و شروع کردزی سر ممینشست

 .د،بخوری کوفت کن عـه عادت کردما شما ببخشگفتیم
 . شده بودمونی رسما حسودمیکردی با حرص نگاش ممی که منو رها داشتکردی جون اونقدر بهش توجه مسرمه

...... 
 ،دمینوشی داشتم اب مينجوریهم
 * اوهودمینوشیم*

همون سرگرد بداخالق * ي احمدشیم برو پ از اونجا هنی اداره و کاراشو انجام بددی برنیدخترم با رادو:  عموجون گفتکه
 .انگار کارت داشت* نی رادويبدعنق لنگه 

  راحت کوفت کنم؟الی روز با خهی تونمیاخه من چرا نم. تو گلوم و به سرفه افتادمدی پراب
 

 ...... سگ اخالق بدختی ری با من کار داره؟جلل الجالب اون بدعنق و بيباشه ،فقط احمد: من
 . عمو افتاد خفه خون گرفتمافهی چشمم به قیوقت

 ذاشتن؟ی مگه می و به کوفت کردنم ادامه دادم ولنیی انداختم پاسرمو
 .دنیخندی مزی رزی جون و رها داشتن رسرمه
 . خنده هاتيفدا: چشمک زدمو گفتمهی بلند کردم و به سرمه جون سرمو

 .ي بخندیکوفت رو بستن:  نگاش کردمو گفتمضی برگردوندم سمت رها و با غصورتمو
 .دنی همشون شروع کردن به خندنباری شدت گرفت اخندش

 ا؟ی گفتم عاي خنده دارزی چمن
 . کوچولوهاهی البته دیته دلم لرز.شهی مگری چه جخندهی منی جــــون ايا. افتادنی چشمم به رادوهوی

 .کنه؟استغفراهللای کار مي قلبم با باتریگی نخند نمياونجور
 . باز اومد زد تو سرموجدان

  ) هايری از دست ميعسل دار.دی غلط کرد تهش لرزکنه؟دلتی کار ميچشمم روشن قلبت با باتر(
 
 .ادی نمادمی گفتم؟يزی چنیهان؟من همچ. کنهی برو اونو به دلم بگو صورتتو غرق بوسه مایب

 
  .)خندنیاالن دارن واسم م. یرو نذاشت واسم ابای دني وجدان هانی کال بنمیاره ارواح خاك عمت خودتو جمع کن بب(
 

 . کهي منم نداريخاك تو گورت کنم از جذبه . مگه جرات دارنکننی مغلط
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 . تموم موندمهی که با حرف رها ندیرسی می کشسی و گسی با وجدانم داشت به گبحث
 

 . امتحانام اومده هاجیعسل نتا:رها
 .نترس سر قولم هستم: زل زد بهم که چپ چپ نگاش کردمو گفتمثیخب

 .دی و بلند شد از گونم محکم بوسدیخند
 .دمی جمع کردم و چندش وار دستمو رو گونم کشصورتمو

 ي کردی تف مالییییییا:من
 

 اقتی لیب.شیییا:رها
 . گفتیان نوش جهی بهش رفتم و بلند شدم از سرمه جون تشکر کردم که اونم ی چش غره توپهی

 .نکی خودمو برداشتم و گذاشتم داخل سوانی و لبشقاب
 .ستادمی انی رادوي از پله ها برم باال که باصداخواستم

 
 .رمی میی خودم تنهای کنرید. اماده باشنیی پاگهی دقهیده دق: نیرادو

 اس؟ینجوریگه؟ای ديری کنم مری دشعوریب. زدم و از پله ها باال رفتمي پوزخندهی
  گوش دادم و رفتم سمت کمدمی و گذاشتم رو گوشم و به آهنگ کوروش صادقي برداشتم و هندزفرموی گوشرفتم

 
....... 

 يگردی برنمی تو رفتدونمی موونهی منه ديبندی رو که مچمدونت
 
  ترکم کني کردم برو حق داري ترکم کن بمونو شرمندم کن اگه بازم بدگهی بار دهی

 
  اره
 بد_بدم_من#
  از حد تحمل کـنشی برحمهی بهی

 
  از حد تحمل کن شرمندم کنشی برحمهی بهی من بدم بدم اره

...... 
 . تخت و زل زدم بهشوني کنه؟سه تا مانتو دراوردم و گذاشتم روکاری چخوادی منمی طولش بدم ببکمی

 . گذشته بودقهی نگا به ساعت انداختم پنج دقهی برگردوندم و سرمو
....... 
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   من بدم بداره
 یشی تو مهربونتر مشمی بدتر می هرچمن
 

 یشی مکتری نزدی تو هشمی دورتر می هرچمن
 

 ی من تو سوختــي کردم به پاوونتی کردم من که درتی که اسمن
 

   کردمرتی تورو پمن
   من بدماره
  من بدماره
 

  از تحمل کن شرمندم کنشی برحمهی بهی من بدم بد اره
............ 

 .مقنعه مو سرم کردم. رو از گوشم کندميهندزفر. دمشی هارو برداشتم و گذاشتم سرجاشون، لباس فرممو برداشتم و پوشمانتو
 . به دستم بستمموی مچساعت
 خخخخخ. گذشته بودقهی دقهشت
 .هی چجورافشی قمینی ببحاال

 
 )ساده؟ی اونجا وانیاصال برو بب(
 

 .رمی دارم منی بابا بره به درك خودم ماشیخیب.ایگی مراس
 .نیی رفتم پاچی و سوئی و به همراه گوشدمی پوشچادرمو

 .رونی کردم و از خونه زدم بی همه خداحافظاز
 . ازش نبودي رو نگا کردم خبراطی دور حهی

 . رفته خخخخ جهنمپس
 
 

 . شدمو به سمت اداره حرکت کردمنمی ماشسوار
 .مخخخ از حرص منفجر شده فک کن.شهی می چنمشی االن ببيواا
 .نی و ببای بکنمی مفی اونقدر کخورهی حرص میوقت
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 . شدمادهی پارك کردم و پنویماش
 . شدادهی پنشی هم از ماشنی رادودمی برگشتم دیوقت

 . مشت و لگدری زگرفتی همه منی منو اونجا بتونستی اگه میعنی کردی نگام مضی با غداشت
 . با عمشکردی غاط مالبته

 . ابرومو واسش بردم باالهی تا حد ممکن باز کردم و شموین
 . نگا از سرتا پام کرد و متعجب نگاشو دوخت تو چشامهی

 .ارهی بدونه هفت هشت تا فک کنم شاخ در مسمی منم پلدونهی نمنی حاال اخخخ
 . بوددهی از چادرم بود هنوز فرممو ندتعجبش
  تو؟میخب بر:  و گفتمسادمی واجلوش
 . و راه افتاد تکون دادسرشو

 .دادمی کوچولو سرمو تکون مهی که منم ذاشتنی داخل تو راهرو همه احترام ممی جلوش حرکت کردم و رفتاز
 .کردی منگوال منو نگا منی انهی هم متعجب عنیرادو
 . درو باز کردم و رفتم تودیی بفرماي صدادنیبعد از شن. دو تقه به در زدمسادموی اتاق سرهنگ وايجلو

 . چشاش از حدقه در اومدنی دادم که رادوی نظاماحترام
 .رفتمی تو جلد خودم فرو مدی بایول.ی گرفته بود حسابخندم

  ی ازاد داد که نشستم رو صندلسرهنگ
 . گشاد زل زده بود به مني با چشاي همونطورنی رادویول
 . دادم تا بسوزهشی خودش  تحولي اون پوزخندااز

 . لطفانیپسرم بش: و گفتنی سرشو برگردوند سمت رادوسرهنگ
 .ی سرهنگ از هپروتش در اومد و دوباره اخم کرد و نشست رو صندلي صدابا
 

 . راد هستندری پسر سرهنگ امشونیعموجان ا: من
 ر؟یپسر ام: از ابروهاشو انداخت باال و گفتیکی

 . جاننیخوشبختم رادو:  اخمو زد و گفتنی به رادوي آره تکون دادم که لبخندي به معناسرمو
  برگرده اداره و کار کنه صحبت کردنخوادی منی رادونکهی کردن و بعدش درمورد ای اظهار خوشبختگهیباهمد

 اونجا مشغول به کار تونهی اقا منی که از پس فردا رادودمی فهمنوی حرفاشون تموم شد فقط ای وقتپروندمی داشتم مگس ممنم
 .بشه

 .می جون از اتاق خارج شديهمراه راد بلند شدم و احترام دادم به ی صندلي رواز
 .ومدی و پشت سرم منیی تو فکر بود،اخم کرده بود و سرشو انداخته بود پايبدجور

 . برخورد کرد که برگشتمي نفرهی با هوی
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 . که سامانهنیا
 .گهی ساکت شدن و زل زدن بهم دهوی که کردنی می داشتن عذرخواهينجوریهم
 ن؟یرادو: شده گفتسی قد توپ تني چشون شد؟ سامان با چشانای اواا
 . انگارشناسهی بشر و همه منیا.شناسنی رو مگهی همدنای اای بد

 ؟ییسامان تو: نیرادو
  زد؟بتی پسر؟پنج سال کجا غيچطور:  و گفتنی و زد رو شونه رادودی خندسامان

 . شدي جورهی نگاهش رنگ غم گرفت ته دلم نیرادو
 ؟ي باز گند زدای ی رو حل کنتی ماموریتونست.قا سامانبه به ا: وسط حرفشون و گفتمدمی پرزود
 . حلش کردمرینه خ!! کنـاياداوری ی بار گند زدم تو هم ههیمن :  کرد و گفتیاخم
 .امی داره بعدا مکارمی چنمی سرگرد ببشی پرمی خب من مدونمیواال نم:  و گفتمدمیخند

 
 کدوم سرگرد؟: سامان

 
 .ي احمدنیهم: من
 

 .اوووووپس:سامان
 . اتاق بدعنق را افتادمي چش غره توپ بهش رفتم و پشتمو بهشون کردمو به سوهی بگه که يزی چخواست

 . و دو تقه به در زدم و وارد شدمسادمی در وايجلو
 . منم جوابشو دادمدی سوال پرسمی قبلتی درمورد مامورکه
 . بودی سرم پنج تا عالمت سوال رنگيرو

 .!  به توچهپرسه؟اخهی مناروی اچرا
  جون هنگ داره هاااي مثل رادنمیا

 
 ) جون؟يراد(
 

 .گهی دیخی بوجدان
 
 )باش دلم به حالت سوخت(
 

  از ذهنم گذشت؟ی چيدی فهماالن
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 ) رفتمی نکنی که از ذهنت گذشت رو عمليزیپس من تا تو اون چ.کامال(
 
 . سالمتبه
 . راست رفتم اتاق سامانهی و رونی اومدم بي اتاق احمداز

 . نگام کردضی در زدن وارد شدم که سامان با غبدون
 .نی رادوي جلوی صندلي باال انداختم و نشستم روي اشونه

 ؟یکنی نگا ميچرا اونجور:  شدم و گفتمی زل زده بود بهم اخرش عصبيهمونجور
 

 یسی توهم پلينگفته بود:نیرادو
 . باالدنی ابروهام پرجفت

 گفتم؟ی مدیبا:من
 . اونجاي اومده بودتیپس واسه مامور:  زد و گفتيپوزخند
 ؟ياره مشکل دار:  زدم و گفتمي پوزخندمتقابال

 . نگفتيزی کرد و چیاخم
 . گرفته بود انگاری سامان هم الل موننی بوجود اومده بود اینی سنگجو

 . فعالرمیمن دارم م: گفتمرفتمی که به سمت در مي پاشدم و همونجوری صندلي از رونی سر رفته بود واسه همحوصلم
 . اتاق خارج شدم و رفتم به سمت اتاق خودماز

 . ولو شدمی باز کردم و رو صندلدی با کلدرو
 . رو برداشتم و بهش زنگ زدمیگوش. نگار کجاست اخهنیا

  خاموش خاموشخاموش
 یلعنت. کلمه متنفرمنی از اچقدر

 . و رفتم اتاق سرهنگپاشدم
 

 د؟یدار يعموجون از نگار خبر: من
 

 . و متعجب زل زد  بهمبرگشت
 ؟یدونیمگه نم:سرهنگ

 
 دونم؟ی نمرویچ: من

 . تو خارج از کشورتیرفته به مامور:  و بهم قفل کرد و گفتزی گذاشت رو مدستاشو
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 . باز مونددهنم
 . پاشد برگشتی عصبي بهم نگفت؟همونجوريزیپس چرا چ: من

  افتاده؟ی چه اتفاقیعنی؟ی چیعنی نگفت،يزی کرد و چی اخمسرهنگ
 . هم هستگهی دزی چهی تی به جز مامورمطمئنم
 .ی افتاد به جونم لعنتي بددلشوره

 .حرکت کردم(....)  اداره خارج شدم و به سمت پاركاز
 کردمی فکر مقی عمدیبا. کردمی خلوت مکمی دیبا

  اتفاقاکنمی ماحساس
 
 

 .میری االن منی ندارهههههههههه همیبه من ربط:  و گفتنی رو زمدی محکم کوبپاشو
  روشو به حالت قهر برگردوندبعدم

 . دخترنی از دست ايوااا
 .ستی بچه به تمام معناس ،مغزش اندازه  نخود هم نهی اصال

 
 )نکه واسه تو اندازه نخوده(
 
 . انداختتی باز پارازانی اله اال اهللا اال

 . االغگمی به بعد بهش منی کنه و شد االغ جون از ادای رو پی خبر واستون دارم وجدان من نتونست کسهی یراست
 
 )زنمی روز از دستت سکته رو مهی.  يدیعسل تو منو دق م(
 

 م؟ی داشتعـه
 
 ) میفعال که داشت(
 
 ؟ی خودت گم شي خودت با پاشهیم
  گمت کنم؟ای

 
 .رونی کنه و باهاش بره بیرو راض نی تا رادودادی گم کرد که منم حواسمو دادم به رها که داشت خودشو جر مگورشو
 . اهههههگهی دمی برگردمی ساعت برهی قبول کن نیدههههه رادو: شدم و داد زدمی عصباخرش



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 194 

 .نی سمت منو مظلوم زل زد به رادودی هم با ذوق پررها
 . ساعتهیفقط : تو حدقه چرخوند و انگشت اشارشو گرفت سمت رها و گفتچشاشو

 .دی و صورتشو گرفت و گونشو محکم بوسنی سمت رادودی از ذوقش پررها
 . زد و از اتاق خارج شديلبخند

 . به هممیدی باال و محکم کوبمیدستامونو اورد 
 .گهی دمی اماده بشمیخب بر: رها

 . تکون دادم و از اتاقش خارج شدمسرمو
 .  سمت اتاق خودم رفتم و درو باز کردمبه

 . شدم به لباسامرهی کمدم رفتم و دستمو زدم به چونم و خسمت
  بپوشم؟ی چخب

 . رنگدی به همراه شلوار سفدمی مانتو سبز رنگ پوشهی
 .زی شال همرنگ مانتوم برداشتم و گذاشتم رو مهی

 .نهی آي جلوی رو صندلنشستم
 . عوض بشهمی روحگهی کنم دشی آراکمی

 خخخ
 . خط چشم به همراه برق لب و رژ گونههی زدم وملی رهی کردما شی چقدرم آراحاال
 .نای همتمام

 
 ) رو صورتتی چقدر بماليخوای مدی گفتم شانهی آي جلوی نشستم رو صندلی گفتنیهمچ(
 
 .گهی دگهید
 

 . بستمشونپسی سرم جمع کردم و با کلي باالموهامو
 . و از اتاق خارج شدمفی رو پرت کردم تو کچی و سوئی رو انداختم رو سرم وگوششال

 .رونی هم از اتاقش اومد بنی با من رادوهمزمان
 .يگری عجب جاووووووووف

 . بوددهی رنگ جذب پوشدی سفشرتی تهی
  از اب در اومد اخه؟گری جنقدری چرا انیا

 . جنبم رفت باالی ضربان قلب بنی باز امیکردی نگاه مرهی خرهی رو خگهی همدينجوریهم
 نیواسه هم. شم خودم دست به کار شمعی واسم پوزخند بزنه و بره و منم ضانی انکهیگفتم قبل از ا 
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 . رفتمنیی تفاوت رومو برگردوندم و از پله ها پایب
 .نی رها از باال بدو بدو اومد و خورد بهم که کم مونده بود بخورم زمهوی پشت سرم اومد اونم

 
  خداروشکـــــــــــــــــــــریول
 
 
 . در عوض با باسن مبارك محکم افتادم رو پله های نرده گرفتم و مانع از افتادنم شدم ولاز
 . تف توروت رهايا

 
 نشونی بی بعد عشقشنی و چش تو چش منی بغل رادووفتهی منی ممنون ،نه فکر کردیلی خن؟خخخخیدی فش منیاالن دار* 

   نوچ نوچزنه؟نوچیجرقه م
 *  خخخخنیادامه رو بخون.ي خبرنی ها همچي زودنی ابه
 

 .دیاوووپس ببخش:  زل زدم به رها که دستاشو برد باال و گفتضی و باغبرگشتم
 نیی  به سمتشون رفتم پای نگاهمی نی پله بلند شدم و بدون حتي رواز
 
 
 . که با ده جفت چشم رودر رو شدمرونی و باز کردم و خواستم برم بدر

 .نی زموفتمی مونده مونده بود ب عقب که کمدمی و پردمی کشیغی جچنان
 . و رفتن عقبدنی کشغی من اوناهم جغی جبا

 . نگاشون کردمضی گذاشتم رو قلبم و با غدستمو
 

 د؟یکنی مکاری چنجایقلبم اومد تو پاچم ا.کثافتا: من
 
 . همشون تا بناگوش باز بودشین

 
 .می و افتخار بدمیای بار که شده باهاتون بهی ماهم واسه می گفترونی بنیری منی داردیبه ما خبر رس: ماندانا
 .شهی نمی هرکسبی نصي افتخارنیبله همچ:  کج کردم و گفتمدهنمو
 . رو کش دادنششونی بندش چپ چپ نگاشون کردم که نپشت
 .می و رها هم اومدن که باهم از خونه خارج شدنیرادو

 .می شدنمی و ماندانا و رها سوار ماشنی زدم و به همراه راتنکمویع
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 .می برکی رستوران شهی به می گرفتمی تصماولش
 .می شدادهی و پمی پارك کردنارویماش

 . نشسته بودمنی رادوي روبروقای ماندانا و رها و دقنی من بمی و نشستمی انتخاب کردزی مهی
 
 )جا قحط بود؟(
 

  شد؟داتی جون باز پاالغ
 . به تو چه اخهنمی برم بغلش بشخوامی ماصال

 
 ) انجام بدهی هم تونستي اگهیچشم و دلم روشن،کاره د(
 
 .کنمی کردم حتما خبرت مدای پگشوی دیکی اگه ادی از دستم بر منای فعال همنه

 .ای هم الزانهی بقمی سفارش دادتزای پنی سفارش من و رها و ماندانا و رادويزی چهی هرکس
 ،نین،ارتین،راتی شده بود من،رها،ماندانا،رادولی از هشت نفر تشکجمعون
 . و سامانپرهام

 . بودنجایکاش اونم االن ا. یهـــــ.هی خالیلی نگار خيجا
 .ومدی بود منم اصال خوشم نمنی سنگجو
 

 م؟یری روزه سکوت بگای حی تفرمیاومد.  خودتونودیاوووف جمع کن:من
 . سرشونو تکون دادنهمه

 
 .ده انگار قطع شایخداروشکر زبونتون رو هم مورچه خورده :من
 

 .نه هنوز سرجاشه:  زبونشو دراورد و گفترها
 

  چه خبرا سامان؟:من
 چطور؟.سی نيخبر:  نگام کرد و گفتمتعجب

 .می افتادی عروسهی دی گفتم شایچیه:  باال انداختم و گفتمي اشونه
 . سرمو بلند کردمو شروع کردم به سوت زدنبعدشم

 .کردی گشاد شده منو نگا مي که با دهن باز و چشای حرفم همه سرا برگشت سمت ساماننی ابا
 . شدفی دهنشو با کاردك جمع کنه سالن کثادی بیکی خندم گرفته بود خخخخ
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 . توشرهیببند سوسک م: من

 . نگفتيزی کرد و چي بست اخم بامزه ادهنشو
 بزنم باال نی هست بگو واست آستی کس؟یسام: خودمو جلو بردم و گفتمکممی و توهم قفل کردم زی گذاشتم رو مدستامو
 هوووم؟

  من ازدواج کنم؟يخوایحاال چرا م:  و خم شد و گفتزی از ابروهاشو برد باال و اونم مثل من دستاشو گذاشت رو میکی
 .دهی نرفتم حوصلم پوکيزی چیچند وقته جشن: دادم و گفتمهی شدم و تکراست

 .ی تو حال کنرمیگی می جشنهی و کنمینفرو انتخاب م هی تو من زود ی حوصلگیپس به خاطر ب:  و گفتدیخند
 .دی افتاد لبخندم ماسنی و راتنی چشمم به رادوی خنده وقتری زمی زدیهمگ

 .میکنی می شوخمی چشونه اخه خو دارنایا
  ندارن کهجنبه

  کرده بودن وحشتنـاکـــــــــی اخمهی
 ....زنهی شکوفه مکننی منای که ایی با اون اخماادم

 . تو شلوارشمنتها
 . تفاوت باشم و موفق هم شدمی ندم و بیتی کردم اهمیسع

 .اوممم خوردن... به کوفتمی رو اوردن که همه اروم شروع کردسفارشا
 . هم نشست رو دستمنی که دست رادوزمی خودم اب بري دراز کردم تا برادستمو
 . شدمرهی بلند کردم و به چشاش خسرمو
 .دی حسم پرشی و عادی خنثي چشادنی دخترونه بکنم که با دي فکرهاکمی اومدم
 . زد پس کلمیکی جون اومد و االغ

 
 )یکنی دخترونه مي بامن فکرهایکنیتو غلط م(
 

 .گهی نده دری گعــه
 
 )؟ي شدعیحاال ضا(
 

 . نزار که خونهمیدست رو کل.یهــــــــــــ
 
 ) هات تو لوزالمعدمهیکل(
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 شه؟یجام
 
 )خاك رس تو فرق سرت(
 

 زدم لهت کردم ،بعدایگی اومد و بدون فکر مرونی بتی از اون دهن االغی هر چيدی بند فش مهی ي جون از صبح داراالغ
 نگو چراها؟

 
 ) بکنی خواستی هر غلطرمیمن م(
 

 .کنمی خودمو به زور کنترل مدارم
 نه؟ی دسته اری دست من چند وقته زعــه
 . واسه منیکی و ختی اب واسه خودش روانی لهی که دمی دستمو کشزود

  باباولیا
 ! تو آقاااااابابا
 !!! معرفتبابا
 !!!دهی فهمبابا

 . چه برسه به اوندمی کردم که خودمم نشنی تشکر ارومهی
 .زی قلپ از اب رو خوردم و گذاشتم رو مهی

 . راحت نبودای گوخوردی داشت ول می هرها
 !!!!!هی دردش چدمی منکه فهمیول
 . مانتومي روختی و اب کال روانی که رها دستش خورد به لکردمی داشتم کوفت ميمونجوره

 . رو کلشزدم
 . اهههههيری خــــــــــــاعک،نميآ: من
 

 .ختهی قهوه که نرگهیبرو بابا توام ابه د:رها
 . چپ نگاش کردم که زبونشو دراورد و به کوفت کردنش ادامه دادچپ
 * کالس بزارم خخخکمی خودمون خواستم ییدستشو* اتاق فکر می که منو ماندانا رفتمی که کامال کوفت کردن بلند شدهمه

 
 .میدی چند تا از دخترا رو شني که صدامی بررونی بمی اومدي ضروراتی از انجام عملبعد

  نبود با اون زشتو ها نشسته بودن؟فی بودن؟ حییگرای چه جيدی ديوااا: 1 دختره
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 فقط زل زده بود رو دختر نی بود دقت کرددهی پوشدی که سفیاره مخصوصا اون:  کرد و گفتدیی حرفشو با سر تای دومدختره
 ش؟یروبرو
 . بود که زل زده بود بهشي حاال چه تحفه اـــشیا:  صورتشو جمع کرد و گفتی اولدختر

 مرز انفجار.شدی کلم دود بلند ماز
 
 
 .یعنیمرز انفجار بودم .شدی کلم دود بلند ماز

  بزنم از وسط نصفشون کنمـابرم
  به همسرش زل بزنه؟دیهه به نظرتون نبا:  زدم و گفتمي کردن که  پوزخندی اخمدنی منو دی جلو وقترفتم
  از کجام دراوردم؟نوی احاال

 .سی دخترا و ماندانا گرد شدن اندازه توپ تني حرف چشانی ابا
 

 ن؟ی بود هستدهی پوشدیسف که یشما همسر اون: 1دختره
 . قدم برن عقبهی قدم رفتم جلو که باعث شد بترسن و هی زدم و ي پوزخنددوباره
 .دنی ترسنای انقدری شده که ای صورتم چه شکلنی گرفته بود ببخندمم
 ه؟یبله همسرش هستم مشکل: خم شدم و گفتمنی از کوتاه بود واسه همکمی قدشون
 .نی بشری هم پيبه پا.هی چه حرفنی خانوم انه:  زدن و گفتني مسخره البخند

 .يری نمي وااااخخخخخخخخ
 . کردم و پشتمو بهشون کردمی تشکر خشکهی محکم و سرد ی باال رفته و لحني کنترل کردم و با ابروخندمو
 .می از رستوران خارج شدگهی ماندانا رو گرفتم باهمددست

 
 ن؟یکجا موند: گفتنی که رادومیسادی بچه ها واشی پمیرفت
 

 .زمی عزگهی دمیاومد:من
  خدا خخخخخيواااا.  حرفم چشاش گشاد شدننی ابا

 . اشاره کردی سمتهی زد به بازوم به ماندانا
 . سمتنی اومدنی دخترا داشتن مدمی برگردوندم که دمتی به همون رومو
 . دور نموندهی کردم که از چشم بقی وحشتناکاخم

 .نیای بهم میلی خنیخوشبخت بش: 1دختره
 . شاخ در اورده بودن اندازه سرمهمه
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 .میگرفتی خندمونو مي ماندانا هم به زور جلومنو
 .دی ببرفی تشردیتونی ممنون میلیخ:  شدم و گفتم کی نزدکمی نی رادوبه
 . گورتو گم کن تا دعوا را ننداختمیعنی

 . شدن و گاز دادن206 پژو نی شدن و سوار ماشمی جيزود
 .دمیخندی به قهقهه زدن دلمو گرفته بودم و داشتم ممی ماندانا شروع کردمنو
 .ری رو از ما نگی خوشنی خدا ايخخخخ وااااا: من
 .زدمی و گاز منی از خنده داشتم زمگهی متعجب بچه ها افتاد دافهی چشمم به قیوقت
 . باحال شده بودیلی خافشونی قيوااا
 
 . دادماجی احتدنی به خنددی شده؟شدی چنی به ماهم بگشهیم:نیارت

 .الزم نکرده دخترونه بود:  قورت دادم و گفتمخندمو
 .نیحداقل به من بگ: جلو گفتدی پررها

 . زل زد بهمثی بعدش خبی خنده ولری پسرا بهش اروم گفتم که زد زی متعجب و سوالي تکون دادم و در برابر چشماسرمو
 دهی مری االن گگفتمی تف به روت کاش نميا: من
 

 ؟ي فقط اونو از کجا دراورددمی نمرینه گ: و گفتدیخند
 

 . از شورت عمم دراوردمیپرسی مي داری اخه هدونمیمن چم: من
 .خاك تو سرم کنن. تو دهنمدمی کوبی دستدو

 . هوا شدادودی مای حکال
 . ذره آبرو هم به باد رفتهیهمون . رفت کف پامشرفم
 . خندهری زدن زی پقهمه
 .رفتی و مگفتی لب مری زیی بده ایی خدا شفاهی شدی رد مشمونی از پی هرکزدنی که قهقهه مپسرا

 . گاز گرفتمموینیی و لب پانیی خجالت سرمو انداختم پابا
 . خندهری و دوباره محکم زدن زنی سمت ماشدنی که دستمو گرفته بودن منو کشي و ماندانا همونجوررها

 . حواله هردوشون کردمی پس گردنهی
 

 . پامری شماس شرفم رفت زریکوفت حناق،الدنگا همش تقص: من
 

 ادی مشی پگهی بابا دیخیب: رها
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 .دیسوار ش: بهش رفتم و گفتمی چش غره توپهی دراوردم و اداشو
 .نی پرهام اومد و نشست تو ماشندفعهیا

 . رو به حرکت دراوردمنی زدم و ماشاستارت
 . دستشو دراز کرد ضبط رو روشن کردپرهام
....... 

 
 ادمهی و من یخواستی متو
 دونستمی و مي بسازگهید

 می بسازگهی با همدمیتونینم
 

 يکردی لج مکردمی مصبر
 يگردی برنمگهی دي توبردونستمی ممن

 ی که رفتتوهم
.......... 

 . ضبط رو کم کردمي رها زنگ خورد که صدایگوش
 

 الو؟: رها
 ........ددد........
 دادااااااش لطفاااا تلو خدااااا:رها
 ........ددد......
 . اونم زهرمارمون کن اهرونی بمی بار اومدهی سال هیداداش : رها

 ه؟ی چدمی نگاش کردم و با حرکت سر ازش پرسنهیاز آ.فشی قطع کرد و پرت کرد تو کویگوش
 .  تکونستی نيزی چي به معناسرشو
 . کردمادی ضبط و زي باال انداختم و صداي اشونه
......... 

 
 می بابا ما دست رو قلب هر گذاشتيا

  ولمون کردبرداشت
 میشانس نداشت#
 ی تو نذاشتمی نداشتکه
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 یخواستی می زندانهیتو
 یخواستی می صبر طوالنهی

 میخواستی نمباهم
 
 ي که بريکردی فکر متو
 وونهی عاشق دنی ارهیگی پا نمگهید

 رهیگی حاال پحاال
 

  زدمامویددنی که بعد از تو قيکردی مفک
  بلدمی منم فراموشیدونستینم

  بساز با اشکــــاتیی تنهاحاال
 
  شکـــاتبا

  از  دست دادوی کفهمهی مقلبت
  همراشیی اون که االن شبها تویطفلک

 
  وي دوسش دارکنهی مفک

  تنهاااشيزارینم
 
 
 شد و با حرص ی که اخرش رها عصبکردی مچ دستش رو نگاه مي داشت ساعت روی هنی  رادورونی بمی که اومدنمای ساز

 .می برگردخوادی گفت که حوصله نداره و منیروبه رادو
 . دادم دست ماندانانموی ماشچی و منم سوئمی کردی بچه ها خداحافظباهمه

 .وفتهی خط روش بهی زارمینترس بابا نم:  بگم خودش گفتيزی خودم چنکهی از اقبل
 . دور شدندی شدن و از دگرمی جنی سوار ماشپی اکهیم که دهنشو کج کرد و همراه بق واسش زدی چشمکهی

 .می خره شدي رادنی سوار ماشموی و  سامان و رها هم رفتمن
 
 )خخخخ. جلوش بگو يجرات دار(
 

 .خوادی نمیخی برم بگم بزنه چپ راستم کنه نه باره
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....... 
 . رو مبالمی ولو شدمی که وارد شدنیهم.  خونهمی از رسوندن سامان رفتبعد
 

  بود اخهیلمی اون چه فيوااا: من
 . داشتي اگهی حال  دهی شی پنج بعدی بودم ولدهی چندبار دنکهی بود با ای عاللمهی فيوااا:  باذوق صاف نشست و گفترها

 .دنیخندیشاش داشتن م چی ولگفتی نميزی اخم کرده بود و چنی خنده رادوری کج کردمو اداشو دراوردم که زد زدهنمو
 . دارهیی عجب چشماکثافت

 !!!رسهی خوشگل من که نمی آبي به چشمایول
 
 ) سقف ، کم نوشابه باز کنيوااا(
 

  نشه؟داتی پي چند روزهی جون؟قرار نبود تو االغ
 
 )م؟ی گذاشتي قرارنی همچادی نمادمینه من (
 

 .گهی دمی حتما گذاشتیعنی گمی میوقت
 
 . و حواسمو دادم بهشدمی حرف رها از بحث با وجدانم دست کشبا

 امروز چندمشه؟:  زد به چونش و گفتدستشو
 

  چطور؟کمی و ستیب: من
 . گشاد زل زد به رهاي هم سرشو بلند کرد و با چشانی رو سرش و رادودی کوبی حرفم رها دو دستنی با اهمزمان

 .کردمی وسط من مثل منگوال داشتم نگاشون منیا
  از چه قراره؟هی قضنمی ببدی  بنالدِ
 

 کمشه؟ی و ستیب: نیرادو
 

 يچکاریفردا سالگرد ازدواج بابا مامانه و ماهنوز ه:  اره تکون دادم که رها دستشو گذاشت رو دهنشو گفت ي به معناکلمو
 خــــاعک. مینکرد

 . رفته بودادی به کل از فردا؟اوووووف
 .میری جشن توپ بگهی می گرفتمی و تصممی و مشورت کردمی نشستگهیباهمد
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....... 
 .کردمی مي داشتم نت گردشهی تخت نشسته بودم و سرم تو لپ تاپ بود و مثل هميرو
 . گفتميدیی در زد که بفرمایکی

 . واسه شامنیی پامی اومد تو و گفت که بررها
 .نیی پامی رفتگهی تاپو خاموش کردم و باهمدلپ

 . جواب دادنیه همشون با گرم دادم کیی سالم بلند باالهی
 .  جمعش کنهادی بیکی افتاده بود حاال نی دهنمم که چه عرض کنم تا کف زمسی گشاد شدن قد توپ تنچشام

 . شده بودنجادی سرم هم چهار تا عالمت تعجب خوشمل قرمز رنگ ايرو
  کارا؟نی و انیرادو
 . الجالبجلل

 ن؟یگی می دوباره هنگش گرفته شما چنی نظرم ابه
 . سرمه جونشی پی صندلي رونشستم
 .می و به سرفه افتاددی هرسه تامون پري جون غذا تو گلوری به خوردن که با حرف اممی کردشروع

 . که ازبس سرفه کرده بود قرمز شده بودرها
 .  و محکم زدم به پشتشنی اب خوردم و بعدش برگشتم سمت رادووانی لهی
 کردم؟یه من ول م مگی بسه ولگفتی داشت با دستش بهم میه
 دمیدستاش گوم گرم بودن زود دستمو از دستش کش. شدمي جورهی که اخرش دستمو گرفت که زدمی مشت محکم مبا
 .رونیب

 . کنمسی کرد که طبق معمول کم مونده بود خودمو خی وحشتناکاخم
 .ستی نيزی چمی که با حرکت سرامون و چشمامون گفتکردنی جون و سرمه جون داشتن متعجب مارو نگاه مریام
 
 . میری جشن بگهی میخوای  منی سالگرد ازدواج منو خانومم هست واسه همدیدونیپسرم فردا که م:رجونیام

 .زی اونم سوپرامیری بگمیخواستیاههههه بابا ما م. شدی هرسه تامون خالباد
 د؟ی رو دارشانس

 
 . بودی اوکی کارها انجام شده و بود همه چي همه بایتقر
  نوی و من اادی قراره بالشونی که کل فامنهی که هست ای فقط تنها مشکلگذرهی خوش میلی خی مهموننیا نظرم تو به

  خـــــــــــــــوامینمـــــ
 
 )مگه دست توعه ؟(
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 ..... خبیول.ستی متاسفانه دست من ننه
 
 ) نداره کهی ، فرقری حاال چه زود چه ددنتیدی مي روزهی باالخره يکردی فرار مدیعسل تا اخر عمر که نبا(
 

 .  خوشم اومدنی ،افریگی راس ماره
 
 ) کهیدونی ،قدر منو نمگهیبعله د(
 

 ؟؟. انگاری پرو بشيخوای هوا ورت نداره ،رو دادم باز محاال
 غی جهی دی منو دی وقتنیی ،اومد پاومدی بهش میلی طرفه  که خهی بافته شده ي از پله ها با اون لباس خوشگل و موهارها
 ؟يخاك تو سرت کنم هنوز اماده نشد:  و زد رو صورتش و گفتدیکش

 . باال انداختم که با چش غره توپ اومد و دستمو گرفت و برد باالي شونه ایالیخی ببا
 . کردن صورتمی و شروع کرد به نقاشی رو صندلنشوندتم

 .دادی و منو حرص مگفتی نمیچیه. نباشهظی غلادی زگفتمی مهدچقدرم
 

 .ادی نباشه هااااااا من خوشم نمظی غليدایرها ز:   من
 .ری خفه خون بگکمیمن کارمو بلدم تو :  کرد و با حرص گفت یپوووف

 . چشمک بهم زدهی باز کرد و ششویچپ چپ نگاش کردم که ن 
 . صورتم تموم شد رفت سراغ موهامیوقت

 . بابلس کردناشویی بهش حالت داد و پاکمی و ختی ازاد دورم رموهامم
 ؟ي داری ساختم قربون خودم برم خب لباس چيگریعجب ج: شدم که متفکر زل زد به صورتم و موهام و گفتبلند
 . هنوزدمی بهش بگو لباس نخرای بحاال

 خخخخخ
 

 ....لباس: من
 . گرفت و از اتاق خارج شد و رفت سمت اتاق خودشدستمو

 
 ؟یکنی مکاری چيدار:من
 

 .يدی تو هنوز لباس نخردونمی من که مــسیه: رها
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 .الیخی بامیرها اصال من نم: من
 . تورو نشونشون بدم حض کنندی باانی بنای قراره دخترعموهام ایکنی م؟غلطي زر زدیچ: رو گونشو و گفت زد

 . خنده که با چش غره اش خندمو قورت دادمری ززدم
 . و داد دستمو گفت که برم بپوشمشدی لباس از کاور کشهی

 .دمیم پوش رفتناچار
 . تنم بودتی قشنگ شده بود فیلیخ
 .ومدی بهم میلیخ
 . بودکی در کل شی به رها موهامم که ساده شده بودن ولولی شده بود ای عالشممیارا

  دارمفی تشرکی شي من مادرزادکال
 
 ) بهتدمی تعارف نکنا االن ميخوایبازم نوشابه م(
 
 خخخ.شهی اونارو نگه دار بعدا الزم منه

 . به تمام معنا ،چشم دخترعموهام کور بشهگری جهی.ي شدی عاليواااا:  بهم و گفتدی دستاشو کوبرها
 .نیی پامی برای بانی دارن مواشی واشی گهیفک کنم د:  شد که رها گفتادی زسروصدا

 .نیی پامی و رفتدمی خندگهیباهمد
 !!!! چقدر مهمون؟اووووووووووووف

 
 
 
 !!ي اونم پنج بعدنمای سمی برمی گرفتمی بچه ها تصمبا

 .می شدادهی و پمی پارك کردنارویماش
 . سمت بچه هابرگشتم

 
  م؟ی هارو بخرطی بلمی برادی میخب حاال ک: من
 . نگاشون کردم که هر کدوم سراشونو به سمت آسمون بلند کردن و شروع کردن به سوت زدنیسوال

 .سی خسي بدبختارمی خودم مخوادینم: تو حدقه چرخوندم و گفتمچشمامو
 .رهی کنارم داره راه می کسدمی بهشون کردم که دپشتمو
 .نهی رادودمی برگردوندم که دسرمو
 . باال انداختم و به راهم ادامه دادمي اشونه
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 . گرفتم و رفتم توطی تا بلهشت
 .دمی و رفتم چهار تا بسته پاپ کورن خرنی دادم دست رادوطاروی که افتاد بلزی مي روي به پاپ کورناچشمم
 . دادم دستشون و هرکدوم رفتن نشستن سرجاهاشونطاروی بلمی که شدداخل
 . پاپ کورن دادمهی و واسه هر دو نفر ی رفتم نشستم رو صندلمنم

 .شمی هم اومد نشست پنی رادونی ادمی دهوی
  ور دل من؟ی نشستي قحط بود اومدجا
 .می لم دادی رو چشمامون و رو صندلمی هارو زدنکیع

 . پخش شدلمیموش شدن و ف چراغا خاهمه
 . چشام رفت پس کلملمی اسم فدنی دبا
 . کنهکارتی خدا بگم چيا

  بود؟ی چگهی دی کوفتلمی فنی نونت کم بود ابت کم بود انتخاب ااخه
 نم؟ی هم ببي پنج بعدامی حاال بدمی دي بعدکی لموی فنی امن

 ......2 کیپارك ژوراس.......
 .دمیترسی من کال می بود وليزی انگجانی هلمیف
 . هاناسوری سگ ها وحشت دارم چه برسه به دااز

 رو دمی که ده متر پردی جلوم و چنان نعره کشدی پررکسی تهی ي از کدوم گوردونمی نمهوی بودم که لمی تو اوج فيهمونجور
 .هوا

 . کردم کثافتياری تو شلوارم آبيری بميا
 . افتاده و بودنری نفر بودن که تو جنگل گچهار

 .شدنی مری درگيناسوری داهی با رفتنی که جلو مي چهار نفر تو هر مرحله انیا
 رکسی که تلمی رفته بودم تو اوج فدوباره

 . حرکت سرشو از تنش جدا کردهی و دهنشو باز کرد و تو شونیکی ي جلودیپر
 .دمی و محکم چسبنی رادوي و بازودمی کشی خفنــــــــغیج
 .دمی بود که دي صحنه انی ترن،وحشتناكی حال بهم زن ترن،یچندش تر یییییییییا

 .خوردی حالم بهم مداشت
 !!!ي اونم پنج بعــــــدنمای سامی بنای غلط بکنم با اگهی دمن

 . نگام کرد تپش قلب گرفتمينجوری انی بلند کردم که چشمم تو چشمام افتاد باز اسرمو
 . سر جامدمیخاك تو سرم کنن، زود بازوشو ول کردم و درست تمرگ. صورتامون کم بودفاصله

 . بود و اصال سرمو بلند نکردممی فقط سرم تو گوشلمی دراوردم و باهاش ور رفتم تا آخر فمویگوش
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 . هوادمیپری که مومدی دخترا مغی جي صداییهوی
 . کوفتم شدرسما

 .کنهی با انگشتش داره پهلومو سوراخ میکی که حس کردم کردمی مي نت گردداشتم
 . رهاای مانداناس ای ندادم مطمئن بودم که یتیاهم
 . رهاسدمی غر غرش اومد که فهميصدا

 . حس نکردميزی چگهی که دکردی داشت پهلومو سوراخ ميهمونجور
 . خسته شده بودانگار

 .ی به صندلدمی و چسبدمی که پردی کشــــغی که کنار گوشم چنان جمی حواسمو دادم به گوشدوباره
 

 .می برایپاشو ب.  تموم شدلمی فيریعســـــــــــــــــــــــل نم: رها
 .  گشاد شده نگاش کردمي چشابا

 . حض کردمیی خدایغی جعجب
 . ماشاالماشاال

 . که کر شد خداروشکرگوشمم
 . بازوشي گفت و دستش رو گذاشت روی محکم از بازوش گرفتم که اخشگونی نهی

 .رمی ازت بگی حالهیکن  صبر
  گفتمی شدم و با لحن ترسناکبلند
 شم؟ی کر میگی دم گوشم؟نم؟اونمي زدغیتو ج: من

 . قلمبه شده نگام کردي قدم عقب رفت و با چشاهی
 .میدیخندی بعدا منداختمی عکس مشدی باحال شده بود کاش میلی گرفته بود چهرش خخندم
 .زنمی به بعد مثل ادم صدات منیغلط کردم از ا:  کرد و گفتنیی باال پاسرشو

 . مظلوم کرد و زل زد بهمچهرشو
 

 . بدبختيترسو: من
 . مملکت نباس در افتادسیواال با پل: باال انداخت و گفت ي اشونه

 .رهی تو منی اییزای چهی خوبه یلیخ:  و فشار دادم و گفتمشیشونی اشارمو  گذاشتم وسط پانگشت
 .رونی بمی کرد و باهم رفتی قشنگي خنده
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 شد و با حرص ی که اخرش رها عصبکردی مچ دستش رو نگاه مي داشت ساعت روی هنی  رادورونی بمی که اومدنمای ساز
 .می برگردخوادی گفت که حوصله نداره و منیروبه رادو

 . دادم دست ماندانانموی ماشچی و منم سوئمی کردی بچه ها خداحافظباهمه
 .وفتهی خط روش بهی زارمینترس بابا نم:  بگم خودش گفتيزی خودم چنکهی از اقبل

 . دور شدندی شدن و از دگرمی جنی سوار ماشپی اکهی واسش زدم که دهنشو کج کرد و همراه بقی چشمکهی
 .می خره شدي رادنی سوار ماشموی و  سامان و رها هم رفتمن
 
 )خخخخ. جلوش بگو يجرات دار(
 

 .خوادی نمیخیبزنه چپ راستم کنه نه ب برم بگم اره
....... 
 . رو مبالمی ولو شدمی که وارد شدنیهم.  خونهمی از رسوندن سامان رفتبعد
 

  بود اخهیلمی اون چه فيوااا: من
 . داشتي اگهی حال  دهی شی پنج بعدی بودم ولدهی چندبار دنکهی بود با ای عاللمهی فيوااا:  باذوق صاف نشست و گفترها

 .دنیخندی چشاش داشتن می ولگفتی نميزی اخم کرده بود و چنی خنده رادوری کج کردمو اداشو دراوردم که زد زدهنمو
 . دارهیی عجب چشماکثافت

 !!!رسهی خوشگل من که نمی آبي به چشمایول
 
 ) سقف ، کم نوشابه باز کنيوااا(
 

  نشه؟داتی پي چند روزهی جون؟قرار نبود تو االغ
 
 )م؟ی گذاشتي قرارنی همچادی نمادمینه من (
 

 .گهی دمی حتما گذاشتیعنی گمی میوقت
 
 . و حواسمو دادم بهشدمی حرف رها از بحث با وجدانم دست کشبا

 امروز چندمشه؟:  زد به چونش و گفتدستشو
 

  چطور؟کمی و ستیب: من
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 . گشاد زل زد به رهاي هم سرشو بلند کرد و با چشانی رو سرش و رادودی کوبی حرفم رها دو دستنی با اهمزمان
 .کردمی وسط من مثل منگوال داشتم نگاشون منیا
  از چه قراره؟هی قضنمی ببدی  بنالدِ
 

 کمشه؟ی و ستیب: نیرادو
 

 يچکاریفردا سالگرد ازدواج بابا مامانه و ماهنوز ه:  اره تکون دادم که رها دستشو گذاشت رو دهنشو گفت ي به معناکلمو
 خــــاعک. مینکرد

 . رفته بودادی به کل از فردا؟اوووووف
 .میری جشن توپ بگهی می گرفتمی و تصممی و مشورت کردمی نشستگهیباهمد
....... 

 .کردمی مي داشتم نت گردشهی تخت نشسته بودم و سرم تو لپ تاپ بود و مثل هميرو
 . گفتميدیی در زد که بفرمایکی

 . واسه شامنیی پامی اومد تو و گفت که بررها
 .نیی پامی رفتگهی تاپو خاموش کردم و باهمدلپ

 . جواب دادنی دادم که همشون با گرمیی سالم بلند باالهی
 .  جمعش کنهادی بیکی افتاده بود حاال نی دهنمم که چه عرض کنم تا کف زمسی گشاد شدن قد توپ تنچشام

 . شده بودنجادی سرم هم چهار تا عالمت تعجب خوشمل قرمز رنگ ايرو
  کارا؟نی و انیرادو
 . الجالبجلل

 ن؟یگی می دوباره هنگش گرفته شما چنی نظرم ابه
 . سرمه جونشی پی صندلي رونشستم
 .می و به سرفه افتاددی هرسه تامون پري جون غذا تو گلوری به خوردن که با حرف اممی کردشروع

 . که ازبس سرفه کرده بود قرمز شده بودرها
 .  و محکم زدم به پشتشنی خوردم و بعدش برگشتم سمت رادو ابوانی لهی
 کردم؟ی مگه من ول می بسه ولگفتی داشت با دستش بهم میه
 .دمیدستاش گرم گرم بودن زود دستمو از دستش کش. شدمي جورهی که اخرش دستمو گرفت که زدمی مشت محکم مبا

 . کنمسی کرد که طبق معمول کم مونده بود خودمو خی وحشتناکاخم
 .ستی نيزی چمی که با حرکت سرامون و چشمامون گفتکردنی جون و سرمه جون داشتن متعجب مارو نگاه مریام
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 211 

 . میری جشن بگهی میخوای  منی سالگرد ازدواج منو خانومم هست واسه همدیدونیپسرم فردا که م:رجونیام
 
 .زیوپرا اونم سمیری بگمیخواستیاههههه بابا ما م. شدی هرسه تامون خالباد

 د؟ی رو دارشانس
 

 . بودی اوکی کارها انجام شده و بود همه چي همه بایتقر
  نوی و من اادی قراره بالشونی که کل فامنهی که هست ای فقط تنها مشکلگذرهی خوش میلی خی مهموننی نظرم تو ابه

  خـــــــــــــــوامینمـــــ
 
 )مگه دست توعه ؟(
 
 ..... خبیول.ستی متاسفانه دست من ننه
 
 ) نداره کهی ، فرقری حاال چه زود چه ددنتیدی مي روزهی باالخره يکردی فرار مدیعسل تا اخر عمر که نبا(
 

 .  خوشم اومدنی ،افریگی راس ماره
 
 ) کهیدونی ،قدر منو نمگهیبعله د(
 

 ؟؟. انگاری پرو بشيخوای هوا ورت نداره ،رو دادم باز محاال
 

 غی جهی دی منو دی وقتنیی ،اومد پاومدی بهش میلی طرفه  که خهی بافته شده ي خوشگل و موها از پله ها با اون لباسرها
 ؟يخاك تو سرت کنم هنوز اماده نشد:  و زد رو صورتش و گفتدیکش
 
 . باال انداختم که با چش غره توپ اومد و دستمو گرفت و برد باالي شونه ایالیخی ببا

 . کردن صورتمی و شروع کرد به نقاشی رو صندلنشوندتم
 .دادی و منو حرص مگفتی نمیچیه. نباشهظی غلادی زگفتمی مهدچقدرم

 
 .ادی نباشه هااااااا من خوشم نمظی غليادیرها ز:   من

 .ری خفه خون بگکمیمن کارمو بلدم تو :  کرد و با حرص گفت یپوووف
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 .د چشمک بهم زهی باز کرد و ششویچپ چپ نگاش کردم که ن 
 . صورتم تموم شد رفت سراغ موهامیوقت

 . بابلس کردناشویی بهش حالت داد و پاکمی و ختی ازاد دورم رموهامم
 ؟ي داری ساختم قربون خودم برم خب لباس چيگریعجب ج: شدم که متفکر زل زد به صورتم و موهام و گفتبلند

 
 . هنوزدمی بهش بگو لباس نخرای بحاال

 خخخخخ
 

 ....لباس: من
 

 . گرفت و از اتاق خارج شد و رفت سمت اتاق خودشدستمو
 

 ؟یکنی مکاری چيدار:من
 

 .يدی تو هنوز لباس نخردونمیمن که م. ــسیه: رها
 

 .الیخی بامیرها اصال من نم: من
 
 . تورو نشونشون بدم حض کنندی باانی بنای قراره دخترعموهام ایکنی م؟غلطي زر زدیچ: رو گونشو و گفت زد
 

 .خنده که با چش غره اش خندمو قورت دادم ری ززدم
 . و داد دستمو گفت که برم بپوشمشدی لباس از کاور کشهی

 .دمی رفتم پوشناچار
 . تنم بودتی قشنگ شده بود فیلیخ
 .ومدی بهم میلیخ
 . بودکی در کل شی به رها موهامم که ساده شده بودن ولولی شده بود ای عالشممیارا

  دارمفی تشرکی شي من مادرزادکال
 
 ) بهتدمی تعارف نکنا االن ميخوایبازم نوشابه م(
 
 خخخ.شهی اونارو نگه دار بعدا الزم منه
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 . به تمام معنا ،چشم دخترعموهام کور بشهگری جهی.ي شدی عاليواااا:  بهم و گفتدی دستاشو کوبرها
 

 .نیی پامی برای بانی دارن مواشی واشی گهیفک کنم د:  شد که رها گفتادی زسروصدا
 

 .نیی پامی و رفتدمی خندگهیباهمد
 !!!! چقدر مهمون؟اووووووووووووف

 .رهی منو بگیکی
 
 . کفشامون سر همه برگشت سمتموني صدابا
 . معذب شدم که رها دستمو گرفت و فشردکمی رهی خي اون نگاه هاي همه ریز

 . پچ پچ ها بلند شدي که صدامی رد شدرهی اونهمه نگاه خنی از بگهیباهمد
 .دی رو نگاه کنگهی ور دهی بابا کثافتا کردنی نگام مرهی خیلیخ

 کنن؟ی نگاه منی چرا همچنایا:  شدم و دم گوش رها گفتمخم
 .ادی بزار اونقدر نگاه کنن تا چشاشون دربالیخیب:  چپش و گفتي پاي راستشو انداخت روي و پای تفاوت نشست رو صندلیب
 . رها نشستمشی و منم پدمی کوچولو خندهی

 .دی دستتون رو با چاقو نبردی مواظب باشدی نکنينجوری شماها اگهی خوشگلم ددونمیبابا م. همه نگاه ها سمت من بودهنوز
 
 .....) فکـیکنی که تو واسه خودت باز میی هایبا اون پپس(
  من برو؟جونی خواهشا برو حال و هواتو ندارم اوکنی ببنیبب
 
 ) به بعد نپر وسط حرفمنی فقط از ارمیباشه م(

  تو فقط برویاوک
 

 .گردمی می دارم دنبال چدونستمی خودمم نمزدمی مدی با چشم اطراف و دداشتم
  قسمت اشاره کردهی زد به بازوم و با سرش به رها

 . بوددهی پوشی دختر قد بلند خوشگل که لباس قرمز رنگهی به همون سمت برگردوندم رومو
 

 .ی اخه لعنتمی باشه؟چرا دعوتش کردی تو مهموندی چرا بانی اصال افهممیمن نم: رها
 کرد؟ی صحبت میدرمورد چ. و مبهوت زل زدم بهشجیگ

 .دهی پوش؟قرمزینیبیهمون دخترو م:  که گفتدمی ازش پرسنویهم
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 . متنفرم ازشااااادی اونقدر بدم مختیری دختره زشت بنیاز ا:  تکون دادم که ادامه دادسرمو
 . سرم سه تا عالمت سوال قرمز رنگ جاخوش کرده بوديرو
 

 .ی خوشگلنی کجاش زشته؟دختر به انی درضمن اه؟ی کنی تا بفهمم اینالیرها م: من
 .هینه انگار موضوع جد. نگام کرد که خفه شدمزی و تبرگشت

 
 .از اب دراومد همش پوچ پوچ ی بود ولنی عاشق رادوایگو. بودنینامزد رادو. دختره اسمش پروانسنیا: رها
 . به نظرمن عاشقش نبودی هم دوسش داشت ولنیرادو

  که ازش جدا شده؟هی همونیعنین؟ی رادونامزد
 .ازش متنفر شدم. بستشهی نسبت بهش تو وجودم ری حس نفرتهی

 .ختیری زشت بدختره
 
 ) کرد؟تی به توهم سرانی از هنگ رادوگمایعسل؟م(
 

  گفتم؟ی چمگه
 
 )ختیریدختره زشت ب(
 

 .اصال به من چه اخه مبارك صاحبش...خب... گفتم؟خب من
 . رها افتادثی خبي رومو برگردوندم که چشمم به چهره باحرص

 . کوفت و مرض و زهرمااااااريا
 . النوری نور علگهی هم گرفته بودم که ديدی شده بود سردرد شدادی و صداها زسر

 .می خفه شدنشون رو بفهملی به مهمونا تا دلمی و توجهمون رو دادمی صداها قطع شد که منو رها دست از صحبت برداشتهوی
 . اون قسمتمی و رفتمی قسمت جمع شده بودن که ماهم بلند شدهی مهمونا

 ساکت هوی که چرا مهمونا افتمی بود درسادهی و با ژست مخصوص خودش با غرور و اخم وابی که دست به جنی رادودنی دبا
 .شدن

 .ومدنی بهش میلیلباساش خ. شده بودگری جنی باز ااووووف
 . بود که سرمو به اون سمت برگردوندمگهی سمت دهی نگاهش ریمس
   زل زده بود به عشقشهه

 . و پرنفرت به هردوشون پرت کردم و پشتمو کردم و رفتم نشستم سر جامنی نگاه خشمگهی تموم وجودمو در برگرفت نفرت
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 . فالن و بهمان و کوفت و زهرمار شروع شده بوديم تنگ شده بود و آ دلي و آي کجا بودي ماچ و بوسه و آبازار
 . هم باحرص اومد و نشست کنارمرها

 .دییجوی پوست لبشو می ضرب گرفته بود و هنی زمي حرص پاشو روبا
 

 .رها چت شد؟بس کن بابا توام: من
 

 .بافنی و دروغ مرنی االن اومدن قربون صدقه مدی داداشم گم شد ککشون هم نگزی وقتنای اخورمینه دارم حرص م:  رها
 

 . باباالیخیب: من
 ..نمی کردم تا قشنگ ببزی افتاد که چشامو تنی به پروانه و رادوچشمم
 .کردی فقط با پوزخند نگاش منی و رادوکردی زر زر مییزای چهی داشت پروانه

 .دشی شدن پروانه می باعث حرصزدی که مي دلم خنک شد با اون پوزخندکمی
 
 

 .دمی گفت که نفهمییزای چهی محکم پسش زد و با نفرت زل زد تو چشاش و نی جلو رفت و خواست بغلش کنه که رادوپروانه
 . تنه بهش زد و از اونجا دور شدهی بعدشم

 .می شاد باشکمی که زارهی نمشعوووری که وجدان زد پس کلم بشدی باز مشمی کم داشت نکم
  شد؟عی چه ضايدید:  اونم باز شده زل زد بهم و گفت شی ندمی سمت رها که دبرگشتم

 . رو که ذهنم رو مشغول کرده بود رو به زبون اوردمی تکون دادم و سوالسرمو
 

 ه؟ی نفرتش چنهمهی الیرها دل: من
 

 مگه نگفتم بهت؟: رها
 که داداشم یدونی رو نگفتم بزار بگم مشیاووف قسمت اصل: چپ راست کردم که دستشو گذاشت رو دهنش و گفتسرمو

 .سهیپل
 خورد که دکترا گفتن امکان راه رفتن ری تی اتفاقاتهی ی حاال طتی مامورهیخب رفته بود به :  تکون دادم که ادامه دادسرمو

 . درصدهستیدوبارش فقط ب
مرش رو  تا اخر عتونهی و گفت که نمنی و انشگترش رو گذاشت کف دست رادومارستانی اومد بدی رو فهمنی ای وقتپروانه
 . کنهيپرستار

 
 .شعووووووریخاك تو سرش کنم ب:من
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  بود عشقش؟ههنی ای ولکردی می عاشقيادعا.اوهوم: رها
 

  شد؟یخب ادامش چ:من
 

 . دستشي حرف نزد و فقط زل زد به انگشتر توی درست دو رور با کسنی پروانه رفت رادونکهیبعد ا. گهیمعلومه د: رها
  جمله گفتهیکه اخرش فقط  
 ." کنمی ممونشیارزشم رو نداشت پش " 

 . مصمم بودیلیخ. کنم برات اونقدر تالش کرد که اخرش تونست کامل راه برهخالصه
 . هم تعجب کرده بودندکترا

 ...... کهبعدشم
 . حرفشو نتونست بگه و بغضش گرفتادامه

 . و واقعا دردناك بود و هستدونستمی خودم کامل مادامشو
 . از اشک روشو پوشونده بود زل زد تو چشمامي اهی که الیی که سرشو بلند کرد و با چشا گذاشتم رو دستشدستمو
 . زل زد بهمي جورهی گرفت و طنتی زد و بعدش چشاش رنگ شي زدم که اونم متقابال لبخنديلبخند

 
 ه؟یها؟چ: من

  پسش زد هوووم؟ی وقتي کردفی که شماهم کنمیبیم: زد و گفتیثی خبلبخند
 جــــــــــــــــان؟.  گرد شدنچشام

  اخه؟گفتمی می نداشتم بگم چيزی نگفتم در واقع چيزیچ
  باز بشه؟شمی ندی کردم؟اصال چرا بافی چرا کواقعا
  خول شدم؟من

  رها؟ای
  ملت؟ای
 ن؟ی رادوای
  شماها؟ای

 
 )کی نهیگز(
 
 ؟ي باز اومدتو
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 )شهی از حرص دادنت بگذرم کال حرصت ندم روزم شب نمتونمی اصال نمي گوربه گوريبه جان خودم نه به جان تو(
 

 .ی فراموش نکني نشونت بدم تا عمر داری حرص دادنهی جـــــــــــــــــون؟ االن االغ
 . موندمهی رها به بازوم ني که با ضربه دیکشی می کشسی و گسی با االغ جونم داشت به گبحث

 
 هاااان؟: من

 . باالدنی پارسا جفت ابروهام پردنی قسمت اشاره کردکه سرمو برگردوندم به همون سمت و با دهی سرش به با
 . زل زدم به رها که قرمز شدثیخب
 !؟! االن؟؟دی خجالت کشنی ااوا
 !؟!؟!ن؟یا

 !!!!!؟؟؟!!!!! و خجالت؟رها
  امکان داره؟یعنی ییزای الجالب،چه چجلل

 اوردم؟ی من شاخ ماخ درننینی ببنی نگاه بندازهی
 !!!!!!!!!!!!!!!!عجــــــــــــــــــب

 
  بهم داره؟یعسل به نظرت اون چه حس: رها

 کشمتیعسل مثل دفعه قبل نگو که م:  پام و با حرص گفتي زدم به چونم و مسخره زل زدم بهش که با پاش زد رودستمو
 . اصال زر نزني اگه نظر ندارای نظرت رو بگو یدرست و حساب

 
 . مواقع برعکس هستی بعضی که دوست داره ولنهی مواقع رفتارش نشون از ای بعضدونمینم: من

 . راحت شد واقعاالمی از نظرت خیمرس:  جمع کرد و گفتصورتشو
 . که هستنهیهم:  خنده و گفتمری ززدم

 
 .دنیرقصی بودن وسط و داشتن مختهی گذاشته بودن و همه راهنگ
 دنیخندی هاشون می بعضزدنی هاشون گپ می قسمت بودن بعضهی جوونا
  اهللا اعلمهی چلشی حاال دلرفتنی چش غره مواری ها داشتن به در و دیبعض
 . و زل زده بودم به مهمونای نشسته بودم رو صندلي وسط من بودم که همونجورنی و کال ادنیرقصی ها میبعض
 که زنا ی بلند شدم و به قسمتی صندلي از رونی ،واسه همکنهی مکارای داره چنمی سرمه جون ببشی گرفتم برم پمیتصم

 . بودن حرکت کردمسادهیوا
 .کردی صحبت مهی بود و شادتر از دفعات قبل داشت با بقدهی پوشیکی لباس ششهی مثل همبازم
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 . جشن سالگردش حضور دارهنی شاد باشه پسرش تو ادمیبا
 . وار باز شدکی اتوماتشمی نمنم

 . زد و دستمو گرفتي لبخنددی منو دی جلو که وقترفتم
 که شونمی ها سرد و خشک و با چش غره و بعضی جوابمو دادن و بعضی هاشون با گرمی دادم که بعضی سالم کلهی همه به

 .اصال جوابمو ندادن
  با من دارن؟ی چه مشکلنایا

  منم بگه لطفادونه؟بهی میکس
  هستن؟ی کشونیسرمه جان ا: دی پرسي حالت بدهی با افاده و شونیکی

 .زنهی حرف مينجوری انجام دادم که ايزی چیی ،خطای لحظه حس کردم جرمهی که دی پرسي جورهی والشوس
 . سمت همشون پرت کردمامی ها می بار واسه بعضهی ی وحشتناك که سالي تو هم و از اون نگاه هادمی کشاخمامو
 .دخترمه عسل:  کوچولو فشار داد و روبهشون گفتهی برد که دستمو ی جون هم به حالتم پسرمه
 . چشمک واسم زدهی زدم و اونم ي لبخندبهش

 ی بهم عصبانمشونیرمستقی غي ها و حرفاهی دارم باکنادی تو جمع حال بهم زنشون موندم که سرمه جون خودش فهمکمی
 . بودن قسمت که کال جوونا نشستههی به سمت می رها رو صدا زد که اومد باهم رفتشمیم
 .نی کنار رادوی رها نشستم رو صندلبا

 نکهی هم اومد و نشست درست روبرومون و رها رو مخاطب خودش قرار داد و شروع کرد به ور زدن که رها هم بدون اپروانه
 .دادینگاش کنه جوابشو سرد و محکم م

  درسته؟ی عسل باشدیشما با:  پروانه چشمش به من افتاد و گفتهوی
 .دادیجمع کال سکوت کرده بود و داشت به مکالممون گوش م. باالدی از ابروهام پریکی

 
 .بله خودم هستم: من

 . حرصهي و از روی مصنوعدیفهمی بود مي زد که هر خريلبخند
 

 ش؟یدیاز لنزات خوشم اومد از کجا خر: پروانه
 . حرصم بدهخواستی کثافت مهه
 .ارهی کم نی بشه ولی خنده که باعث شد حرصری حرفش رها زد زنی ابا
 

 .ههههههه رها جان خر بخنده:پروانه
 . رفت توهمنی منو رادوي و اخمادی رها ماسي حرفش خنده نی ابا
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 . بود خخخخخخی هااااا محض شوخیناراحت نش: پروانه
 
 .هههههه پروانه جان سگ به تماشا:  رها گفتمي خودم به جانی واسه همگفتی نميزی چرا رها خشکش زده بود و چدونمینم

 .دنی به خندمی بچه ها شروع کردکل
 

  بود گلمی محض شوخ؟ي ناراحت که نشدزمیعز:  من
  بسوزهشتری چشمک بهش زدم که بهی
 . بهممی دستامونو زدننی نبهی که بقي رها اروم طوربا
 هاشونو به سمت ما برگردوندن که باعث شد پروانه یدل و سامان هم صننی به صحبت کردن که رادومی شروع کردگهی دکمی

 . قرمز بشهتیاز عصبان
  خخخخشهی چه زشت مشهی اخ جـــون گوجه مخخخخ

 
 )گنای منویمعموال برعکس ا(
 

  متفاوت باشمخواستم
 
 ) بود؟ی اخ جــونت چگهید(
 
 .می نده بزار خوش باشری حاال گتو

 . واسم خوش بگزرهی فک کنم قراره کلامشب
 .کردی صحبت نمادی امشب کال اخماش توهم بود و زنیرادو
 . نامعلوم زل زده بودي نقطه هی به فقط

 .میکردی نه بحث مای عالقه داره نکهی با رها درمورد پارسا و اداشتم
 .ی ندونيزی و از حس طرف مقابلت چی دوس داشته باشویکی بده که یلی خواقعا
 نه؟ی جز ايزی شد؟؟ عاقبتش همون تصادف و افسرده شدنم شد چی چدونستمی مثال من مهه

 . شدمنی که غمگدی اشک سمج از چشمش چکهی گفتی که از عشقش ميهمونجور
 . خودم که چطور عاشق شدم چطور از حس طرف مقابلم مطلع شدمي کردم به گفتن ماجراشروع

 گفتم که بعد از می افتاد از تصادفمون گفتم از افسردگی عشق دوطرفس چه اتفاقنی انکهی ادنی از مطلع شدن و فهمبعد
 . اومدمنجای خودمو به حالت قبل رسوندم و تا اي چجورنکهی نزدم از ای کلمه حرفهیمردنش تا سه ماه اصال 

 . اشک شدهسی کردم و صورتم خهی گری که کدمی گذشت و نفهمي رمان چجوردمی نفهمی گفتم و گفتم که حتاونقدر
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 . و به حرفام گوش دادختی من اشک ريه پا هم پا برها
  هااااا باشه؟یکنی مهی گرنمی نبگهی ممنون واقعا سبک شدم تو هم دیلیخ:  زدم و گفتمي پاك کردم و لبخنداشکامو
  اره؟دی زجر کشیلی بگم خی چدونمیواقعا متاسفم نم:  پاك کرد و سرشو تکون داد و گفتاشکاشو

 گهی تو صبر کن من شما دو تا بهم دالیخیجمع کن خودتو بابا گذشته ها گذشته ب: شو گفتم زدم و بعدشم زدم به بازويلبخند
 .ی از حسش با خبر بشکنمی کمکت مرسونمیم

 . حرفم چشاش برق زدن و ذوق کردنی باز کردم با اشموی زدم و نیچشمک
 .  از دخترا اومد و صداش زد که پاشد و رفتیکی
 .می صحبت کردمیری نمنای اتی چند وقته مامورنکهی با سامان در مورد کار و اکمی

 .اطی پاشدم رفتم حنی همي سر رفته بود برای حسابحوصلم
 . تاب نشستم و زل زدم به آسمونيرو

 . سمت نگاردی پر کشفکرم
 ته؟ی واقعا االن تو ماموریعنی

  رفته؟کجا
 ت؟ی مامورکدوم
 ه؟ی درمورد چتشیمامور

  همراهش رفتن؟ایک
 کنه؟ی مکاری چاونجا

  نرفته باشه؟لو
 به تی روهم با موفقتی مامورنی مطمئنم اشناسمشی که باهوشه، من مستی نجینه بابا اونقدرا هم گ. نشستم سرجامخیس

 .رسونهیاتمام م
 . اومدی کسهی ي فکرام غرق بودم که صداتو
 
 !؟!دیببخش-

 . تابلهی که سرم خورد به مدمی ازجام پردمی گرخيوااا
 .اخ: من

 . کم چشام گشاد شدني پارسا روبروم و اونم تو فاصله دنی که با دارمی گذاشتم رو سرم و برگشتم تا دخل طرف و بدستمو
 . فرهنگی تو حلقم جات راحته؟ الدنگ بای بنه

 . تو هم و سه قدم رفتم عقب که باعث شد لبخند بزنهدمی کشاخمامو
  لهت کنم؟؟بزنمیزنی من لبخند مواس
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 . زهره ترك شدم الدنگیگفتی ميزی چی بوقیی راهنمایی صدایی نداهی ی ،اهونی اهنهی بابا،دمیترس:من
 . خداروشکـردی لب اروم گفتم که نشنری رو زالدنگش

 
 .خوامیبازم عذرم. بترسونمتخواستمی نمدیببخش: پارسا

 
 ن؟ی بگنیخواستی میاشکال نداره خب چ: من
 ن؟ی بگنیخواستی میاشکال نداره خب چ: من
 

  بگم؟يزی چهی خوامی ميدیاز کجا فهم:پارسا
 

 .دیشی جن ظاهر منی عدی بگيزی چدیخوای میواال شما وقت: من
 . زد و دو قدم اومد جلو و دوتا دستامو گرفت که من چشام رفت پس کلمی رها کشلبخند

 
 ؟ي شدقی دقنهمهی واست مهم شدم که رو من انقدری ایعنی:پارسا

 . بودنی دهنمم که کال کف زمشدی باز نمگهی دنی از اشتری چشام بنیگی زر زد؟منو می چنیجـــــــــــــــــان؟ا
 تا دیچرخیزبونم نم.ی بزنه؟به چه حقیی حرفانی همچدهی به خودش اجازه می حرص قفل کرده بودم به چه جرات؟ازی چیعنی
 . بارش کنمی درست و حسابزی چهی

 ينجوری من ای نه ولای ي اول اعتقاد دارداری به عشق تو ددونمیت بگم نم بهخوامیعسل م:  ادامه دادگمی نميزی چدی دیوقت
 . هات شدمطنتیعاشق ش.دی عاشقت شدم و ته دلم لرزدمتی که دي روزنی و اولداری دنیشدم تو اول

  اره؟يتوهم دوسم دار.من دوست دارم... منعسل
 . مات و مبهود بهش زل زده بودمي؟همونجوریچــــــــــــــــ

عشق .اشک تو چشمام حلقه بست . افتادی اتفاق منی ادی نه نباي؟وااااای اون چ؟عشقی شده؟پس رها چگه؟عاشقمی می چنیا
 رها؟

 . رومختنی از باال ری انگار اب گرمدمی که ديزی بارش کنم که با چادی از دهنم می دهنمو باز کنم و هرچخواستم
 .کردی به دست داشت منو پارسا رو نگاه مینی و سونی گري وحشت زل زدم به رها که با چشمابا
 . و مبهوت به هر سه تامون زل زده بودجی گنیپروانه پوزخند به لب داشت و رادو. بودنسادهی وانی پروانه و رادوششیپ

 . و رفت عقبنی رو انداخت زمینی جلو که رها سرفتم
 

 ا..رهـ:من
 . و دستاشو گذاشت رو گوشاشدی کشغیج
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 .دمی که بود رو ديزی بشنوم هرچيزی چخوامینم: رها
 ...!!!!دینبا.شدی مينجوری ادی نباختنی راشکام

 
 ... منستی نیکنیرها صبر کن،گوش بده باور کن اونطور که فکر م: من

 براش اونوقت تو رمیمیخفـه شووو من بهت گفتم پارسا رو دوست دارم گفتم عاشقشم گفتم که م:  و گفتدی کشغی جدوباره
 . روشی دست گذاشتیرفت

 . اعتماد کرد ازت متنفرم عسل متنفرمممممممممدی نبای به هرکس و ناکسگهی راست مپروانه
 .دونستمشی مکترمی که مثل خواهر کوچییرها!  بهم گفته باشه اونم رهایی حرفانی همچشدیباورم نم. زده بودخشکم
 .دنکری مسی و صورتمو خرختنی داشتن رو گونه هام مينجوری هماشکام
 .کردی افتاد که داشت با نفرت نگام منی به رادوچشمم

 . تا به رها برسهدیی فش بود بدتر بود پشتشو بهم کرد و دوی پوزخند صدا دار زد که از هرچهی زدم،خی نفرت تو چشاش از
 شد؟دلم نی همچنچ نچ نچ چرا:  کرد و گفتی دور انگشتش و نچ نچچوندی رشته از موهام و گرفت و پهی اومد جلو و پروانه

 .زمممممممی تا ببخشتت ناراحت نباش عزکنمی باهاش صحبت مرمی مزمیبه حالت سوخت نترس عز
 چون اصال اعصاب یوفتی حشره خانوم بهتره بامن درننیبب:  وار جلوش تکون دادمدی محکم پس زدم و انگشتمو تحددستشو
 ی ولي راه بریتونی مهی رو اعصاب بقي ادامه بداتی به کثافت کاری نتونگهی و دای اون دنی زدم کشتمت و رفتيدی دهویندارم 

  حشره جون؟يم شدی تفهینیبیرو اعصاب من راه نرو چون بد م
 . قرمز شده بود و دستاش مشت شده بودن با حرص پشتشو بهم کرد و از اونجا زود دور شدتی عصباناز

 . سمتش و دستم و بردم باال و محکم زدم رو گونش زود رفتمکردی سمت پارسا که داشت متعجب منو نگا مبرگشتم
 . که زدم صورتش به سمت راست کج شدیلی سبا
 . از دهنم در اومد بارش کردمی داد هرچبا

 خوب شد؟حاال خوب شد؟دلت خنک ي کردي کارنی پست احمق رها عاشقت بود تورو دوست داشت چرا همچیلعنت: من
  لعنت بهت پارسا.نت بهت لع. ی عشق پاك رها رو نداشتاقتیشد؟هه ل

 .لـــــــــــــــــــــــعنت
 . ندادم و فقط گاز دادمتی اهمیشکی شدم و به هنمی و سوار ماشرونی بدمییدو

  خدا چرا؟زم؟چرای اشک برشهی همدی بشه؟من باينجوری ادی باه؟چرای چه زندگنی اخه اختمیری داشتم اشک مفقط
  رو ندارم؟ي شادکمی من حق یعنی

 نــــــــــداررررررررمممممممم؟
 .ستی نه نستی انصاف ننیا

 . نبودیچی اصال حواسم به هکردمی می داشتم رانندگيادی سرعت زبا
 . خسته شده بودم  اون از مردن عشقمگهید
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 . چشمامي از مردن خونوادم اونم جلواون
 .کردی سرمه جون که دلمو خون مي از اشک هااون
 . نگاري از ماجرااون

 .. از االننمیا
 . دارم منی خوب و ارومی چه زندگهه
  داشته باشم؟ی ارومی زندگهی منم تونمی نمهی مثل بقچرا
 تونم؟ی نمچرا
  نفرت توش باشه؟ي رگه هادی باشمی چشم تو چشم میکی با ی  وقتچرا

 چرا؟
 م؟ی من دختر بدمگه
  من خالفکارم؟مگه
  ادم کشتم؟مگه
  انجام دادم؟ی جرممگه
  ام؟یی هرزه هرجايون دخترا مثل امگه

  خدا چرا؟چـــــــــــرا
 از دستم خارج شد و بعدش چپ نی زد و کنترل ماشی بوق وحشتناکینی چشمامو بستم که ماشومدی که از جلو ميادی نور زبا

 . که همه جا رو فرا گرفتی و سکوت مطلقنیشدن ماش
 

 ...چرا.....چـ: من
 .دمی نفهميزی چگهی مطلق و دیاهی سو

 ⬆❤ ــــــنیـــــ رادو⬆❤
 

 . گشاد شده زل زدن بهمي سالن که شدم همه سکوت کردن و با چشاوارد
 . رو نداشتنی برگشتنی انتظار همچهه

 . زل زده بودم بهشوني بودم و جدسادهی و با پوزخند وابی به جدست
 . قبل افتادمي روزاادی چشمم به پروانه افتاد که هوی

 
 .زنمتای مامیگرنه م ونوری اایپروانه ب: من"

  قشنگهیلی منظرش خنی بببای افتم بی بابا نترس نمنجای اای جووووون بياد؟رادیدلت م: پروانه
 نوری اایحاال ب. ادیمتاسفانه دلم نم: من
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 .ااااااامی ینمـــ: پروانه
 ؟يایکه نم: من

 .امینوچ نم: پروانه
 .نی تا بزارمش زمزدی دست و پا میه. گرفتمش و رو دستام بلندش کردمو انداختم رو شونمرفتم

 ".وووووووونـــهی دنی منو بزار زمـــــــــــنیرادو: پروانه
 
 . آخرش تموم وجودم رو نفرت پر کردي حرفاادی با
 
 " بکنمشوی فلج بزارم و تا اخر عمرم پرستارهی ي پاموی جوونيخوای من حوصله ندارم و نمی ولخوامی عذرمیلیخ"
 

 پاش و هر ری ززاشتمی مخواستی می که اونهمه واسش ارزش قائل بودم و هر چیارزش من.و نداشت سر سوزن ارزشم هههه
 . ،رو نداشتدادمی داشت انجامش ميخواسته ا

 . کردم و رومو برگردوندم که چشمم به عسل افتاداخم
 . مخصوص خودش رو داشتتی بود و جذابییبای دختر خوشگل و زییخدا.دی لحظه ته دلم لرزهی

 .ی شد که نگاهش پر نفرت شد و بعدش پشتشو کرد و با رها رفت و نشست رو صندلی چدونمینم
 .  زد وبتی غهوی که چرا هی گرری هاشون زدن زی گفتن و بعضکی اومدن و تبریکی یکی مهمونا همه

 .کننی مي که دارن نقش بازبارهی همشون دروغه کال از سرو روشون میول
...... 
 .انه اومد و جلومو گرفت پسرا که پروشی پرفتم

 
 . عشقمهی عالیلی خنی؟ایتو برگشت.شهی باورم نمنی رادويواااا: پروانه
 به قول عسل جــــــــــــــان؟ عشقم؟هه. باالدنی ابروهام پرجفت

 . ستمی کس نچی منو به اسم صدا کنه دوما من عشق هی کسادیاوال خوشم نم:  زدم و گفتم ي پوزخندهی
 . پکر شد و ناراحت شدافشیق

  داد؟تی مگه اهمی درك به جهنم اون روز تو اون اتاق منم ناراحت شدم ولبه
 . رو لبم جاخوش کردمي پوزخندهی روح زل زدم بهش و ی تفاوت و سرد و بیب

 
 . نگوينجوری دوست دارم لطفا ا؟منیکنی مينجوری چرا انیرادو:پروانه 

 .رو شده بود پيادی زگهی دنیا. توهمدمی کشاخمامو
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 فرد فلج رو دوست هی یتونیدرضمن شما نم.دمی خوب فهمیلی دوست داشتن رو توسط شما خی معن؟یهه دوسم داشت: من
  مگه نه؟یداشته باش

 . کنمی نگو خواهش مي اونجورنیرادو:  شد و گفتنی  غمگچهرش
 . جلو تا بغلم کنه که محکم پسش زدم و به عقب هلش دادماومد

 .کردی مي روادهی داشت زگهید
 یکنی مي روادهی رو اعصابم پي دارگهی پروانه دنیبب: دمی تو هم با تموم نفرتم زل زدم تو چشاش و غردمی کشاخمامو

 تو اون مغزت فرو کن در نوی وجود نداره ايزی چگهی من و تو دنی تمرم شده رفته،بگهی بوده دنمونی بیحوصلتو ندارم،هرچ
 .ه نشداتیضمن دور و بر من هم پ

 . پسراشی و رفتم پبرگشتم
 .شمونی عسل و رها هم اومدن نشستن پقهی از چند دقبعد

 . عسل و شروع کرد به صحبت با رهاي هم درست اومد نشست روبروپروانه
 . هااااسیخواهر خودمم پا.دادی و پروانه رو حرص مدادی داشت با اکراه جوابش رو ماونم

 . به مکالمشونمی پروانه هممون توجهمون رو دادي حرف بعدبا
 

  درسته؟ی عسل باشدیشما با: پروانه
 .بله خودم هستم:  باال و سرد گفتدی عسل پري از ابروهایکی

 نتونستم به ذات ي چجوردونمیدادم،نمی لبخندش جونمو مهی نی قبلنا واسه ای زد که واسم مسخره اومد ولي لبخندپروانه
 . ببرمی پشیواقع

 
 ش؟یدیاز لنز چشمات خوشم اومد از کجا خر: پروانه

 ؟یعنیخنده داشت . خندهری حرفش رها محکم زد زنی ابا
 

 . بود خخخخخی هاااا محض شوخیناراحت نش.ههههه رها جون خر بخنده: پروانه
روانه جون سگ هههههه پ:  بهش بدم که عسل زودتر از من گفتیخواستم جواب دندون شکن........ رفت توهم دخترهاخمام

 .به تماشا
 .شدی نمنی خوب گفت بهتر از ایلی خولیا

 .دادی مبل و فشار مي که پروانه داشت از حرص دسته هادنی به خندمی شروع کردهممون
 

 . بود گلمی محض شوخ؟يناراحت شد: عسل
 .می سمت رها و عسل و باهاشون حرف زدمی هارو برگردوندی و سامان صندلمن
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 . من تو فکر پروانه بودمزدی سامان فک مشتری بالبته
 . پاشده اومدهیی با چه رودونمی که زده بود نمیی اون حرفابا

 .هی....... حرفاس واقعا کور شده بودم و نتونسته بودم بفهمم چهنی تر از اپرو
 . صداش زد که پاشد و رفتیکی رو رها

 .رونی هم بلند شد و رفت بعسل
 پ عسل کجا رفت؟:  و گفتی برگشت و نشست رو صندلرها
 

 .اطیرفت ح: من
 . موقع پروانه اومدنی گفت و رفت تو فکر که همی آهانهی

 رها جان؟: پروانه
 ی تکون داد که پروانه اومد و نشست رو صندلهی چی لب گفت و بعدش سرشو به معنری زی پووفهی سرشو بلند کرد و رها

 باشه ادتی نوی گلم ای اعتماد کنی به هرکس و ناکسستی بهت بگم قرار نيزی چهی فقط خوامی مزمیعز:  رها و گفتشیپ
 ؟یاوک
 گه؟ی دیگیخودتو م:  از ابروشو انداخت باال و بعدش با پوزخند گفتیکی رها

 .یرسی بعدا به حرفم مومدهی بهت نیخوب:  پروانه رفت توهم و گفتياخما
 .رونید و رفت ب گفت که اونم با حرص بلند شیی برو باباهی با دستش رها

 . و شروع کرد به قربون و صدقه رفتنشمونی اومد پمامانم
 .خوردی هم فقط حرص مرها
 

 عـه پس عسلم کو؟:مامان
 

 .ششی پرمی االن ماطیعسلتون رفته ح: رها
 

 . نی شربت هارو هم ببر باهم بخورنی اای بیگلم برو تنها نمونه راست: مامان
 . رو گرفت و بلند شد و رفت که منم پشت سرش رفتمینیس

 . چشام گرد شدندمی که ديزی سرمو بلند کردم با چی وقتستادمی که منم استادی اهوی راه وسط
 .کردی و پارسا دست و دست هم بودن و پارسا داشت به عشقش اعتراف معسل
 . خود به خود رفت توهماخمام

 . زل زده بود بهشوننوی گري به رها افتاد که با چشماچشمم
 کنه؟ی مهی گری چيبرا
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 ......نکنه
 . لعنت به همتون لعنتنــــه
 . تو خونهدیی رها اصال گوش نکرد و دوی چشمش به رها افتاد اومد جلو تا با رها صحبت کنه ولی وقتعسل
 .دادمی رو انجام منی بدتر از ادی داشت منم بودم شاحقم
 . نفرتم رو جمع کردم و زل زدم تو چشماشتموم

 . دلش بشکنه و ناراحت بشهزارمی خواهر و دارم نمهی نیهم
 . بستدی که زودتر از من وارد اتاقش شد و در و با کلدمیی پشت رها دواز

 . به در ضربه زدم و گفتم تا درو باز کنه قبول نکرد و فقط داد زد که تنهاش بزارمهرچقدر
 . بهت عسل،لعنتلعنت

 . رفت و تموم شدشی پي چجوری مهموندمی اخر شب کال باال موندم و نفهمتا
....... 

 
 . سادمی در واي در اومد و جلورهی دستگيصدا

 .رونی اومد بی و وضح وحشتناکافهی باز شد و رها با قدر
 . اومدهی سر خواهرم چنیبب

 . بگهيزیش اگه خواست چ و محکم بغلش کردم و سکوت کردم تا خوددمی کشدستشو
 .دیباری کردن مثل ابر بهار مهی هق هقش بلند شد و شروع کرد به گرهوی

 دمیکشی نوازش گونه رو سرش مدستمو
 . کرده بودسی با اشکاش خرهنموی پکل
 . تموم شد و اروم گرفت از خودم جداش کردم و زل زدم به چهره معصومششی گریوقت
 

 ؟ی بگيزی چيخواینم: من
 . تکون داد و رفت تو که منم پشت سرش رفتمسرشو
 و  کال از همه دونستهی عسل منوی عاشق پارسا بوده و دوسش داشته و انکهی رو تخت که اونم شروع کرد به گفتن،از امینشست

 . گفتیچ
 . سرم اومده بودنی اهی منم شبکردمیدرکش م. توهم بودناخمام

 . تو افتاده اومدنیی زده شد و پارسا با سر پادر
 . مشت تو صورتش بزنم که رها از بازوم گرفت و با عجز نگام کردهی وجودم رو فرا گرفت و خواستم بلند شم خشم

 . نگفتم و زل زدم به پارسايزیچ
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  با رها صحبت کنم؟شهیم:پارسا
 

 .خب صحبت کن: من
 .. بگميچجور...خب..رها من: بگه شروع کرد به گفتني اگهی دزی چتونهی نمدی دیوقت
 

 .يراحت باش بگو که دوسم ندار:  گفتهی گرری تا نزنه زدارهی که کامال معلوم بود داره خودشو به زور نگه می با بغضرها
 

 ی منه درسته من عاشق عسل هستم ولری تقصی بگم همه چی چدونمیرها من نم: و گفتنیی شرمنده سرشو انداخت پاپارسا
   حقش نبودي زداطی که بهش تو حیی نداره، اون حرفايری ،عسل تقصستیاون عاشق من ن

 .حاللم کن.ناسی بهتر از ااقتتیتو ل. خوشبختت کنم تونمی من نمی ولخوامی عذرمیلیاز توهم خ 
 . و باز کرد و رفت و من و رها رو تو بهت حرفاش گذاشتدر

  کردم؟کاریداداش؟ من چ:  دستشو گذاشت رو دهنش و با وحشت گفترها
 من لعنت به لعنت

 . هق هقش از سر گرفت و که بغلش کردمدوباره
 ....یعنی

 
 . رفتم رها نشسته بود رو مبل و وضع و اوضاعش خوب نبودیوقت

 . عسل هم بودنيدوستا
 .کردی کالفه داشت سالن رو متر مماندانا

 
  شده؟یچ: من
 دهی هم جواب نمشی کجاست گوشستیمعلوم ن.ستی نشبیداداش عسل از د:  گفت ی اشکي سزشو بلند کرد و با چشمارها

 .خاموشه
 . نشست و بغلش کردششی هقش بلند شد که ماندانا رفت پهق

 . چه مرگم شده بوددونستمی خودمم نمدادی نفر داشت قلبم و فشار مهی شدم انگار ي جورهی. گرفتمي بددلشوره
 . پسرا رفتم و باهاشون حرف زدم اونا هم نگران بودنشیپ
 .دی به مبل و بعدش به سرعت از خونه خارج شد و درو کوبدی پاشو محکم کوبنی راتهوی

 ...... عسلونی راتنکنه
 . فکرشم اخمام رفت توهم و دستام خود به خود مشت شدنبا
 )؟يازی خود پای يازی سر پيازیبه تو چه اخه؟دوسش داره که داره ته پ(
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 . ندارهی به من ربطیگی مراست
 .م تفاوت باشی کردم بیسع
 

 .می دنبالش بگردمی بردی نداره بلند شي ادهی که نشستن فاينجوریهم:  من
 .امیمنم م:  بلند شدن که رها هم بلند شد و گفتپسرا

 
 .نجای برگشت ادی شادیالزم نکرده تو با ماندانا خونه باش: من
 . بگه فقط سرشو تکون دادي اگهی رو حرفم حرف دتونهی نمدی دیوقت
 .کنمی کن خواهش مدایداداش تروخدا عسل و پ:  گوشم گفتری که زدمی موهاشو بوسي تو بغلم و رودمشیکش

 .دی زد و گونم و بوسي باز و بسته کردم که لبخندنانی با اطمچشمامو
........ 

 
 . ها مونده بودمارستانی فقط دو تا از بمی و پرهام و سامان همه جا رو گشتنی ارتبا
 .ستی نستی لي نام تونی با اي فردنیتن همچ گفمی رو که رفتیاول
  دختر کجاست؟نیپس ا:  گفتنی که ارتمی اونجا خارج شداز
 

 .شهی می چمینی ببمی رو هم برمارستانی بنی ادیای بمیکنی مداشی پدی نشدیناام:من
 .میحرکت کرد(......)  مارستانی و به سمت بمی شدنمی رو تکون دادن و سوار ماشسرشون

 . نهای اورده شده مارستانی بنی تو اییایمی که عسل کدمی و ازش پرسمی رفترشی پذسمت
 . االن وارد اتاق عمل شدهنیبله درسته هم:  و گفتوترشی فرو کرد تو کامپسرشو

 .می گرد شده نگاش کردي چشابا
 . تو جاده تصادف کردهونی کامهی که گفت با دمی رو پرسعلتش

 . بهم دست دادي فشرده شد حالت بدقلبم
 . های رو صندلمی طبقه باال و نشستمیرفت
 
 .امکان نداره: نیارت

 که عسل یلی ترری زمی پرهام اون روز کم مونده بود برادتهی هیاون دست فرمونش عال:  برگردوند سمت پرهام و گفتروشو
  و کنترل کرد و مانع شد؟ حاال چطور ممکنه؟نی خوب ماشیلیخ

 . توهمدی اهماشو کش سرشو تکون داد وپرهام
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 . کنهی درست رانندگتونهی که اعصابش داغون باشه نمیکس:  من
 خونه شما جشن برپا شده بود عسلم اونجا بود پس نیرادو:  توهم و گفتدی اخماشو کشنی بعدش ارتی زل زدن بهم ولجیگ

  افتاده تو جشن افتاده مگه نه؟یهر اتفاق
 ه؟یمنظورت چ:   از ابروهامو بردم باال و گفتمیکی

 
 .يدیمنظورمو خوب فهم: نیارت
 . لب گفتمری زی پووفهی و گهی تفاوت رومو برگردوندم سمت دیب

 . دادحی به ماندانا  زنگ زد و براش توضنیارا
 . اومدنونی گري مامان و رها و ماندانا با چشمانی از چند مبعد
 . کردهی گري هاي خودشو انداخت تو بغلم و هادی منو دی وقترها
 

 ... منهریداداش همش تقص: رها
 .شدینم) هق هق(ينجوری االن اکردمی و اعتماد مگفتمیاگه اون حرفا رو بهش نم) هق هق(
 

 .رونی بادیاالنم ناراحت نباش از اتاق عمل سالم م.زمی عزستی تو نریتقص. رها اروم باشسیه:   من
 . بودهمی وخیلی به حرف خودم اعتماد نداشتم چون تصادفش خخودم

 اجیفورا به خون احت:  و گفترونی از اتاق با عجله اومد بستاری پرهی که می و منتظر بودمی ها نشسته بودی رو صندلينجوریهم
 هست؟ B+  کدومتونی گروه خونمیدار

 .دیایپشت سرم ب:  قدم رفتم جلو که گفت هی
.... 
 .هی بقشی رو تخت نشستم بعدش بلند شدم و رفتم پکمین گرفتن  ازم خویوقت

....... 
 .ششی پمی که همه رفترونی از چند ساعت دکتر اومد ببعد
 

  رفت؟شیدکتر عمل چطور پ:  من
 

 . بودزی امتیموفق: زد و گفت يلبخند
 . گفت ازمون دور شدنویا

 . خوشحال شده بودیلی کم لبخند رو لب همه اومد رها خکم
 .حاال عذاب وجدان نداشتم. اروم گرفته بودکمی منم دل
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 ⬆❤ــــــ عسل ــــــ⬆❤

 
 . واضح شددمی کم کم دی تار بود ولزی اروم باز کردم اولش همه چچشمامو

 .کردی به شدت درد مسرم
 . اومدادمی زی کردن همه چلی تحلهی از تجزبعد

 .نی و بوق وحشتناکش و بعدش چپ شدن ماشنی ماشدی شداد،نوری کردنم با سرعت زیرون،رانندگی رها و اومدنم بيحرفا
 .مارستانمی بدمی که دورم بودن فهمی دم و دستگاهبا

 . بره رو هواغمی و باعث شد جدی کشری سرمو تکون بدم که وحشتناك تخواستم
 . با وحشت اومد تونی که زدم در با شدت باز شد و رادویغی جبا
 کنه؟ی می چه غلطنجای انی گرد شده نگاش کردم اي چشابا

 ؟يدی کشغیچرا ج:  جلو و گفت اومد
 کردم شیچی خودم قای زبونت رو موش خورده نکهیمثل ا: که چشاشو چرخوند و گفتکردمی هاج و واج نگاش مينجوریهم

 .ادی نمادمی
 .دهی میفی چه کنمی واسش ببامی نقش بکمیبزار . بزنم شتکش کنماشعــــــــوریب

 
 زی عزنی تو؟سوما رادويای و میکنی در و باز مي همونجورلسی دوما مگه طوشناسم؟ی من شمارو نمی هستیاوال شما ک: من

 .ی تو نگران من باشخوادیزبونم سر جاشه نم
 

 . پوزخند به لب داشتهی و کردی مسخره نگام مداشت
 . تو سرش هاااازنمی پوزخندشو من منیا

 
 گه؟ی دیشناسی هستم؟منو نمیمن ک: نیرادو

 
 ....گهی دشناسمتی نمگمی مای دادری گنینه رادو:  من
 
 ) مغزت هم جابه جا شده انگاريخاك تو گورت کنم تصادف کرد(
 

 .نی هام تو فرق سر رادویسوت. خاك تو گورم کنمعیهــــــــــ....هـان؟مگه
 

 . خندهری نگاش کردم که زد زمسخره
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 . دهنم باز مونده بود؟یگی ممنو
 . ارزو به دلمون نموندمیدی دنمی خنده اخوبه

 . شهی مگری چه جخندهی جـــان ميا
 .رهی منو بگیکیاوووف . چال هم که دارهيواا
 
 ) هااي شدای حی ها بیتازگ( 
 

 ؟ي بردی پتازه
 
 .دمی کشغی بفلم کرد که جدی رها اومد تو و پرهوی

 .دیکشی مری وحشتناك تسرم
 . اخم نگاش کردم که اشک تو چشماش حلقه زدبا

 . تند رفتمیلی خخوامی عذرمدیمن ببخش...عسل من:  گفتومدی که از ته چاه میی و با صدانیی انداخت پاسرشو
 .کردی مظلوم صحبت میلیخ

 . زل زد بهمی اشکي شد دستشو گرفتم که سرشو بلند کرد و با چشاشی رشی ردلم
 . اون برخورد رو باهات داشتم تو بودم بدتر ازي اگه منم جادی نداره گلم شایبیع:  زدم و گفتميلبخند

 . که منم نتونستم خودمو نگه دارم و بغضم شکستختنی راشکاش
 

 . برو اونوري خودتو حالمو بهم زدنمیعــه جمع کن بب:  من
 . رفت رو هواغمی و دستمو محکم فشار داد که جی و اشکاشو با دستاش پاك کرد و نشست رو صندلدیخند

 
 . تصادف کردماااااااااواشیبابا :  من

 .دادمی نمتی پروانه اهمي منه کاش به حرفاریتقص.دی ببخشيواا:  دستمو ول کرد و با هول گفتنگران
 . خودبه خود رفت توهماخمام

 
  گفته بود؟یاون حشره مگه بهت چ:  من
 .منم خوب جوابشو دادم شعووری اعتماد کرد بی به هرکس و ناکسدیاومد گفت که نبا:  توهم و گفتدی اخماشو کشاونم

 
  بزنم لهت کنم؟؟یکنی حرف اونو باور مي حرف منو باور نداريشعوری بیلیخ:  من

 . که دلم گرفتدی غم خندبا
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گفت ...دوسم نداره..گفت.. خوشبختم کنهتونهینم....گفت که.... رو بهم گفت وزی اومد و همه چه؟پارسای چیدونیعسل م: رها
 ..... و گفتناسی بهتر از ااقتمیل...

 . اجازه نداد ادامه حرفشو بگهبغضش
 . گرفتم و اروم فشار دادمدستشو

 
 . وجود دارهی حکمتهی ي به خدا باشه مطمئن باش تو هر کاردتیام. رها خودتو ناراحت نکن:  من
 

 واسم نی فکر کنم و پارسا رو تو گذشته فراموش کنم اندهی به اخوامی مگهی فراموشش کنم دکنمی می سعیگیراست م: رها
 .بهتره

 
 . خل و چل مني رهانهی بهت اولیا: من
 . گرفتمیشونی پي و جاشو اخم رودی که خندم رو لبم ماسدی کشری سرم دوباره تی خنده ولری چپ نگام کرد که زدم زچپ
 .کردنیتاد که داشتن با لبخند نگامون م و سرمه جون افنی که چشمم به رادوکردمی با رها صحبت مينجوریهم

  اون وسط؟هی چگهی دنی لبخند سرمه جون به کنار لبخند رادوحاال
 . جواب بدهادی بیکی

 . توختنی که بروبچ ررونی رفت برها
 که بهش کردم خفه خون ی خودش قرار داد که اخرش با اخم وحشتناکتی کرد و جد و ابادمو مورد عناهی بند گرهی که ماندانا
 .گرفت

 .رفتی ور مشی کنار پنجره ولو بود و داشت با گوشی رو صندلپرهامم
 .گشتی می داشت دنبال چدونمی گوشه اتاق  و نمکی کوچخچالی سرشو کرده بود تو یچی که هنیارت
 

 ؟ی هستی دنبال چنی ارتيهوو:  من
 
 .کنمی نمدای پنجای اي زهرماری کوفتي اوهی،ابمیچی ا،سنی کمپوتهیبابا : نیارت
 
 .دمی ندنیپروتر از ا. پروعهیلی بشر خنیا

 
 )گهی دارن دفی تو تشريواال دوست ها( 
 

 ..ی ولی شتافتی باقاری تو تصادف به ددی گفتم شاومدی االغ جون؟ صدات در نماهههه
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 ) من تورو ول کنم کجا برم؟یسخت در اشتباه(
 

 . بار گفتم نپر وسط حرفمهزار
 
 . که باز برگشترونی بدمی جونو از فکرم شوتغاال
 
 )ي رو بردی فردوسي آبرودم؟یشوت( 
 
 . از فکرم تا نزدمترونی خودت گمشو بي با پاایب

 
 ي اوردی ميدیخری ميزی چي زهرماری ،کوفتي اوهی،ابمیچی ا،سنی شما کمپوتدیبه نظرم با:  و گفتمنی سمت ارتبرگشتم
 مگه نه؟

 
 ارم؟ی برم بمی کوفت و زهرمار داری ولمی نداشتوهی و ابمچیشرمنده کمپوت و سن ا: ماندانا

 
 اخ...زهرمــــــــــــــــار حنـــــا: من
 . از سردردرمیمی دارم مي واادی کشری سرم تباز

 . حرف زل زد بهمی و بی اومد و نشست رو صندلنی که رادورونی رفتن بهمشون
  مغزش تاب برداشته؟نی من اي چش شده؟ من تصادف کردم به جانیا.ش گشاد شده زل زدم بهي چشابا
 
 ) تموم شد رفت کم به رخمون بکشيبابا تصادف کرد(
 

  به رخت هم بکشم؟امی که حاال بهی خوبزی چیلی خواااااا
 

  سوال بپرسم؟هی: نیرادو
 

 . که جواب بدههیشما صدتا بپرس ک:  من
 . باش لطفاي جدکنمی صحبت ميدارم جد:  کرد و گفت اخم

 
 باشم ي جدکنمی  می کوچولو سعهی ای کنمی می حرف گوش کنم سعیلی باشم منم که خي جدیچشم چون شما گفت:  من

 ......البته اگه تونستم بعدا اگه نتونستم نگ
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 . و خفه خون گرفتمدی حرف تو دهنم ماسشی اخم وحشتناك و چهره عصبدنیباد
 . زد کُشتم واال من هنوز جوونم ارزو دارميدی دهوی ستی ني اعتبارچی هنیال فقط به ااص.دماااااای ترسدی فکر کندیونیمد
 

 )دییبفرما(  ــــوریبو:  من
 

 هان؟:  نیرادو
 .دییبفرمــــــا:  گفتمشوی تو حدقه چرخوندم و فارسچشمامو

 
 خانوادت کجان؟:  نیرادو

 
 ؟یپرسی می چيبرا:  توهم و گفتمدمی جا خوردم چند لحظه خشکم زد بعدش اخمامو کشدی که پرسي جمله ااز
 

 .تو جوابمو بده:  نیرادو
 

 .فوت شدن:  من
 

 .... بازمی ولدهی دموی کنم گرچه دوسه بار گرهی جلوش گرادی خوشم نمنهی تا نبنیی تو چشمام حلقه زد سرمو انداختم پااشک
 

 عسل؟: نیرادو
 

 . شدم دوباره ضربان قلبم رفت رو هزاري جورهی. چه قشنگ اسممو صدا زد بلند کردمسرمو
 
 ) جنبهی بشییا(
 

 بله..بـ: من
 

  باشه؟ی خودت کامل بهم بگخوامی فقط مدونمی مزویعسل من همه چ: نیرادو
 

 دونست؟ی مروی گرد شدن چچشام
  خبر داشت؟ی چاز

 .دی زد که دلم لرزي به زبون اوردم که لبخندنارویهم
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 . بگوزویلطفا خودت همه چ: نیرادو
 
 . بهش گفتموی همه چي چجوردمی خودمم نفهمدونمی جمله رو گفت که نمنی ای جور خاصهی

 .کردی با اخم زل زده بود بهم و با دقت گوش می اونم ناراحت ولختمی و گفتم و اشک رگفتم
 . گرم و نرم فرو رفتمي جاهی تو ي دفعه اهی که کردمی داشتم هق هق مينجوریهم

 نم؟ی گرد شدن االن من تو بغل رادوچشام
 واقعا؟
 من؟

 ن؟ی بغل رادوتو
  من؟جان
  خل شدم؟ای تو بغلشم واقعا

 . بند اومدمی بغلش اروم گرفتم و گرتو
 

 .عسل ازت ممنونم: نیرادو
 

 .میدی و تشکرش رو هم دمی هم بلده؟جلل الجالب نمردجــــــــــــان؟؟؟تشکر
 .شدمیاخ داشتم خفه م. نگفتميزی چی که نذاشت و سفت گرفت که نفسم رفت ولرونی بامی از بغلش بخواستم

 
 . بابا ولم کن عـه؟ی بگگهی جور دهی یتونیدر ضمن نم.دادی من بود همونکار و انجام مي جای هرککنمیخواهش م....اخ:  من
 
 )اد؟ینه که بدت م( 
 
 .گذرهی االن داره خوش مشیی خدانه
 
 )نهی قزوي که سنگ پاستی  نرو( 
 

 .....نکهی و دوم اي منو به خونوادم رسوندنکهی اشیکیدوتا تشکر بهت بدهکارم :  نیرادو
 

 نکه؟؟یا: من
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 هم ی در واقع هم انتقام خواهرمو   گرفتي بکشمش تو اون کارو واسم انجام دادخواستمی رو که می من اوننکهیا: نیرادو
 .انتقام پدر و مادرت رو

 منو یتیکه رائ..... بود کهی پست و کثافت همونيرضا:  گفتسادمی و ساکت واگمی نميزی چدی دیوقت. اخمام رفت توهم 
 .کشت

 !!!!!!!!شوك شوك شوك. زدخشکم
 شه؟ی ممگه

 . لحظه هنگ کردمهی
 . قابل باورهریغ
 .......یول
 
 .بودن که برم ول کن نذاشتنی روز بعدش مرخص شدم اونم با زور وگرنه نمدو

 .ومدی اونجا مي بوی وقتخوردی کال حالم بهم مادی خوشم نممارستانی از باصال
 لی از دماغ في اخمونی با برگشتنم به خونه دوباره شد همون رادوی ولمیکردی خوب صحبت میلی خنی با رادومارستانی بتو

 .افتاده
 بزنم چپ راستش خوامی شده اوممم مي بزنم لهش کنم نه بابا اون تکرارخوامی بزنم از وسط نصفش کنم نه مخوامی ماوووف

 . کالغ ها بخورنشدمی بعدش مکشمشی مزنمی اصال مهی تکرارنمیکنم نه نه ا
 
 )طرز نفکرت تو حلقم( 
 
 . پهنا تو حلقتاز
 

 ؟ییرهااااااا کجااااا: من
 . تو اتاق که نبودگشتمی داشتم دنبالش مينجوریهم
  دختره؟نی ا پس کجاستوااا

  داد زدمبلند
 رهـــــــــــــــــــــــا:  من

 . اومدی اخ کسي تخت تکون خورد و بعدش صداهوی
 . تخت رو نگاه کردمری و خم شدم زنی رو زمنشستم

 
 ؟یکنی مکاری چنجایا: من
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 . خنده و منم حال ندارمری زیزنیاخ ول کن بابا االن بهت بگم م:  گذاشت رو سرش و گفتدستشو
 

 .رونی بدمشی تخت کشری باال انداختم و دستشو گرفتم و از زي اشونه
 

 ؟ی کنکاری چيخوایامروز م: من
 

 .ستی مد نظر نی کار خاصدونمینم: رها
 

 . تا برم بلکه سرم گرم شهستی هم نیتید،ماموریپووووف بابا حوصلم پوک:  من
 

 امروز چندشنبه هست؟: رها
 

 جمعه چطور؟:  من
 .کیکنی پمی بریزنگ بزن به دوستات دسته جمع:  رو هوا زد و گفت ی باز شد و بشگنششین

 
 .ولی اهیاومممم فکر خوب:  من

 . به هممیدی باال و کوبمی برددستامونو
 .. به ماندانا زنگ زدمنیی پارفتمی که از پله ها مي برداشتم و همونجورموی اتاقش خارج شدم و گوشاز
 

 .دییالو بفرما: ماندانا
 

 .ی هستیتی شخصی چه بدونمی برندار هااا خودم متی باشخصپیواسه من تر.اوهــو:   من
 

  نه؟ای یزنیعسل زرتو م: ماندانا
 

 .یکنی با عسل صحبت ميمودب باش دار:  من
 

 عســــل بنـال: ماندانا
 

 ؟یکنی می کرده که االن حرصشو سر منه بدبخت خالی تورو عصبیماندانا؟ک:  من
 

 . کاراشنی کشت منو با انی ارتنیپـــوف بابا ا: ماندانا
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  کرده؟کاریمگه چ:  من
 

 .. حاال گذاشته عشقم بعدشمیکی عالمه اسم دختر هست و هی گرفتم دستم رفتم قسمت مخاطبا که شویاالن گوش: ماندانا
 نطوری که ااهـــــــــان

 
 ماندانا جـــون؟:  من
 

 :......ماندانا
 

 بود و خم نیی که سرم پاي که همونجوردمیخندی زانوهام و ميخم شده بودم و دستامو گذاشته بودم رو. خندهری زدم زمحکم
 .دمی رنگ داهی جفت کفش سهیشده بودم 

 . رنگاهی سي شروع کردم کفش هانیی پااز
 . خوبه خوشم اومدی ابی باالتر شلوار لکمی اومدم

  رو داشته باشکلی باالتر، اووووو هکمی
 . پک هم هستکسی فک کنم سیکلی هعجب

 . بود جذب تنش بوددهی رنگ پوشاهی سشرتی تهی
 .چهارشونه هم که هست 
 
 )به توچه مبارك صاحبش( 
 

 خخخخخخ. بلکه صاحبش من شدميدی رو چه دخدا
 
 )؟یگی منوی همنمی هست بعد ببیجـــان؟چشمم روشن حاال اول بفهم ک(
 

 . که االغ جون زد پس کلمشدیفکرم داشت منحرف م. داشت نه خوبه خوشم اومدی قشنگي باالتر لب هااومدم
 . نداشت و اما چشماشی هم خوب بود مشکلدماغش
 !! خودمونهنی که رادونی اعـــه

 . دارهیی عجب چشماالمصب
 .دنیخندی بود و انگار چشاش داشتن می برق خاصهی چشاش تو

 . خوب باال داده بودیلی که خموهاشم
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 ؟يدی افرگری جنقدری انوی اخه چرا اایخدا
 .زی برعکسه همه چکال

 .شنی مگری سگ اخالق ها جنی کردم ادقت
 . کرد به منم بگهدای پیکیه؟ی چلشی حاال دلشنی خوش اخالق ها هم زشت ماون

 .واری به ددمی جلو که منم عقب عقب رفتم اخرش چسبادی داره منی ادمی دقت کردم دکمی
 . که نردبون داروخونه هسستیماشاال قد ن. خم شد نیی به سمت پای و کمواری دي گذاشت رودستاشو

 
 ؟یکنی مکاری چياهم اهم االن مثال دار:  من

 . زل زد تو چشمامقی از ابروهاشو برد باال و عمیکی
 . باز گرمم شد باز تپش قلب گرفتميوااا

 . نگاه نکني عمت اونجورجان
 . به فکر قلبم باشکممی کنهی کار مي قلب من با باتربابا

 . شده بودمکالفه
 

  کنار؟کار دارمی بکششهیهــان؟ م:  من
 

 .رنگ  چشات فوق العادس: نیرادو
 

 .کردنی داشتن تو دلم اب قند مي گفت؟ رنگ چشام فوق العادس؟ واای چنی اهــان؟
 
 )کردنیخـــاعک، قند اب م( 
 
 .خواستم متفاوت باشم.کردنی واسه من اب قند منه
 .دی رسانی که زد عمرش به پای با حرفی ولشدی داشت باز مشمین

 
 )خدا رحمتش کنه(
 

 ؟يخریلنزات رو از کجا م: نیرادو
 
 .زدی مي مطمئنم االن رنگم روبه قرمزشدی کلم دود بلند ماز

 . بلند داد زدمنی واسه همارمی طاقت بنتونستم
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 .هیعیرنگ چشمام طب.زنــــــــــــــــمیمن لنز به چشمام نم:  من

 . گشاد شده زل زد بهمي چشابا
 

 نا؟ی استنی لنز نیعنی: نیرادو
 

 رینه خ:  چپ نگاش کردم و گفتم چپ
 

 ........ی رنگنی همچیول:  نیرادو
 

 .هی خودمه لنز نذاشتم خدادادي رنگ چشاگمیاهللا اکبر ها بابا م:  من
 . که دلم غنج رفتدی خندقشنگ

 
 )دلت غلط کرد با من( 
 
 . برو به دلم بگو به من چهایب

 
 ) صب کنرمیاالن م( 
 

 . گرفتمی جلوشو می سمتش تا دستمو تو چالش فرو کنم ولرفتی دستم می هشدی مجادی چال رو گونش اهی دیخندی میوقت
 .کردمی زور خودمو کنترل مبه
 

 .هی واقعا رنگ چشات عالیباشه  ول: نیرادو
 وا
 

 .وفتمی االن پس مرهی منو بگادی بیکی يواااا
 .گنی همه مدونمیم:  و گفتم اوردمی بازم کم نیول

 قا؟ی دقگنی مایک:  شد و گفتکتری توهم و نزددی کشاخماشو
 ا؟ی تو حلقم جات راحته عاای نه باوهـــــــوووووو

 
 .نمی برو عقب ببکمی تو حلقت؟ امیخوبه منم ب:   من
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 . گرفتنطنتی زد و چشاش رنگ شیثی خبلبخند
 

 چطور حاال؟: نیرادو
 . باالدی از ابروهام خود به خود پریکی

 لباسشو گرفتم و رفتم جلوتر که باعث شد ي قهی و با دستام دمی خندثی فرو رفتم و خبطونمی مثل خودش تو جلد شمنم
 .چشاش گرد بشن

 
 ؟یمطمئن: من

 .یتونی چطور منمیبب:  جلوتر و گفت اومد
 . دور سمت چپ و راست رو نگاه کردم و صورتمو بردم جلوتر که چشاش گشاد گشاد شدنهی. رو لبام نقش بستیثی خبلبخند

 . رو صورت جذابشدمی حرکت صورتمو بردم عقب و اوردم جلو و محکم کوبهی با
 . گرفت و خم شدنشوی و با دستاش دماغ نازندی کشيداد

 خخخخخخخخخ
 

 .امی تو حلقت تک بزن ممای بی به بعد اگه خواستنیاز ا:   من
 . چشمک زدم و پشتمو بهش کردم و به آشپزخونه رفتمهی بلند کرد و با اخم نگام کرد که سرشو

 
...... 

 ) کنهی چه غاطخوادیمن گفتم االن م(
 

 * م؟ی ما منحرفگهینم.واال منم همون فکر رو کردم* 
 
 
 .بشه خوردم تا بلکه از التهاب درونم کمتر خی اب وانی لهی

 .کردی مي قراری قلبم هم بنیا.ی شده بود حسابگرمم
 . ماندانا منتظره،ی اومد هنوز پشت گوشادمی هوی

 . گوشم گذاشتمي مکث روی با کمویگوش
 

 الو؟:  من
 . بلند ماندانا اومدي خنده ي صداهوی

 .ستی هفته ول کن نهی سوژه دادم دستش حاال يواااا
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 ؟يخندی می به چ،ي بخندخیکوفت مرض حناق رو :  من
 

  تو حلقش؟خخخخخي بریتونست: ماندانا
 

 .دهی پس شنيوااا
 

 .کــــوفت زهرمــــــــــــــار:  من
 

 ؟ي زنگ زده بودیخب واسه چ. دلمي نکنه دل درد گرفتم وااکارتیاخ خدا بگم چ: ماندانا
 

 . فکر کنمکمیپـــوف صبر کن . بگمی چخواستمی رفت مادمیعــه :  من
 

 . رفتهادتی از زی حال داده که همه چیلیانگار بهت خ :ماندانا
 
 کثافت.دمی کشی بنفشغیج

 . هاااازنمتی مامیماندانـــــــــــــــــا م:  من
  اومد؟ادتی؟ی بگیخواستی میخب چ:  و گفتدیخند

 
 ؟يای مکیکنی پمی برمیخوایاره امروز م:  من
 

 .تمی پاامیاره م. دمی تو خونه پوسیاخ خوب شد گفت: ماندانا
 

  پس به بروبچ هم بگویاوک:  من
 

 م؟ی برمیخوای فقط کجا مگمیباشه م: ماندانا
 

 . باغمی بردی شادونمینم:   من
 

 .باشه پس فعال خداحافظ: ماندانا
 

 .خدافردوس: من
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 . اف اف در اومدي قطع کردم  و خواستم برم طبقه باال که صداویگوش
 . اوردنفی زدم که در باز شد و حشره خانوم به همراه مامانش تشردگمشو

 ي لبخندشون رو اخم روي بودم جاسادهی در واي من که جلودنی با دی باز بود ولششونی لبخند رو لب داشتن و نهردوشون
 . گرفتشونیشونیپ

 
 ؟ی خوبزمیسالم عز:  زد و گفت ی لبخند زورکمامانش

 
 . شما که پرپر شدیهه نه به خوب.سالم :   من

 . توهم کردشتری منظورم شد و اخماشو بمتوجه
 . رو  بهشون گفتی اخم کرد و بعدش سالمکمی چشمش به حشره خانوم و ننش افتاد ی پشت سرمه جون و وقتاز

 زد که کامال ي هاش رو شروع کرد و اومد جلو و دستشو سمتم دراز کرد و لبخندینیری سرمه جون خودشدنی با دپروانه
 .هی و مصنوعیمعلوم بود زورک

 
 ؟ي تصادف کرددمیسالم گلم حالت خوبه؟شن:   پروانه

 . فقط نوك انگشتام با دستش برخورد کرد؟ي دستمو جلو بردم و باهاش دست دادم اونم چطوری اکراه کامال واضحبا
 

 . خوب هستمیلیبله خداروشکر به خ:  من
 . های چشم بعضيبه کور 

 . که فقط خودش بشنوه گفتمي اخرمو اروم طورجمله
 ننه دختر وارد شدن ی لبخند به داخل دعوتشون کرد وقتهی با شهی که هست مینی تر از انی جو داره سنگدی جونم دسرمه

 . گفت و برگشت و رفتینی افرهی چشمک واسم زد و هیسرمه جون برگشت و 
 .یکی پامو انداختم رو اون هی پشت سرش رفتم و نشستم رو مبل و منم
 . کرد و دوباره رفت تو آشپزخونهییرای اومد و پذالناز

 .کردنی صحبت مگهی جون و اون دوتا داشتن باهمدسرمه
  پاشدن اومدن؟یی با چه رونای ادمی من هنوز نفهمواال

 
 .ادی رو هم صدا کن بنیعسل دخترکم برو رادو:  جون سرمه

 . چشمک واسم زدهی زل زدم بهش که دور از چشم اون حشره و ننش ثی باال و خبدی از ابروهام پریکی
 . هاااسی جون خودش پاسرمه

 .رمی من ميای به نظر خسته منیعسل جان شما بش:  بلند شم که حشره زود گفتخواستم
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 گه؟ی بابا امر دنه
 

 . به جز من وارد اتاقش بشهی کسادی خوشش نمنینه گلم شما راحت باش درضمن رادو:   من
 
 )؟ي از کجا دراوردنویا (
 

 . از ذهنم گذشت و منم به زبون اوردمنی همدونمی نمواال
 

 . قرمز شدتی به وضوح از حرص و عصبانقشنگ
 .کنهی که رو لبش جا خوش کرده نگام مثی لبخند خبهی داره با  دمی که به سرمه جون افتاد دچشمم

 . و زود رفتم طبقه باالنیی خجالت سرمو انداختم پابا
 

 . در بزنم بازش کردم و رفتم تونکهی و بدون ادمی کشقی نفس عمهی و سادموی در وايجلو
 . چشمام گشاد شدندمی که ديزی چبا
 . بوددهی کمرش کشي بود و پتو رو تا رودهی تنه برهنه رو تخت خوابمی نبا
 . تو حلق االغ جونکلشیه
 . پک هم که هست خداروشکرکسیس

 . روشي سرتو بزاردهی جون منای داره ایی عضله هاعجب
 . زد پس کلمیکی جون اومد االغ

 
 ) هم بهش اضافه شدزی هي بودای حیب(
 

 . بابا توامبرو
 
 )سی پلکینمونه بارز (
 

 . کنداری بنوی اای بحاال
 . رفتم سمتش و خم شدم و اروم صداش زدماروم

 
 گفته ستااااای من نری تقصگهی حاال هرچه شد دي نشدداری من صدات زدم بنی جون؟ببي خره؟رادي؟رادين؟رادیرادو:  من

 .باشم
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 . افتادزی مي دور چشممو چرخوندم که چشمم به پارچ اب روهی و سادمی واصاف
 د؟یکنی شماهم فکر مکنمی رو که من فکر ميزی اون چاالن

 . اروم به سمت پارچ اب حرکت کردمي زدم و با قدم هايدی و پلثی خبلبخند
 .سادمی تخت واي و تو دستم گرفتم و رفتم روپارچ

 
 )  شوالیخیعسل ب(
 
  قشنگ فعال شدهمی االن کرم دروننه
 
 )یذاشتی و نمیگفتی بهم مدی تو بای بعدا نگگمایاالن دارم م(
 
 . گمشو بزار به کارم برسمگمی نمنه
 
 . روشختمی شمارش معکوس کل اب رو ربا
 .وفتمیت که باعث شد منم ب سره جاش نشسخی و سدی کشي داد بلندهی
 .دیچکی سر و روش اب ماز
 که دستمو گرفت و نشوند رو نیی حرکت خواستم از تخت بپرم پاهی زدم و با ي که منم لبخند مسخره اکردی اخم نگام مبا

 .تخت
 . به دادم برسهخدا
  کردمغلط
  خوردمگوه

  خوردمشکر
 . عمت ول کنجان

 
 )ی به حرفم گوش کنیحقته تا تو باش(
 
 ؟ي اصرار نکردشتری چرا بشعووووریب

 
 ) خوش بگذرهرمی حاال هم من ميکردی و قبول ميبهت گفتم توهم ادم بود( 
 
 .شعوووریاالغ کثافت ب. نرو منو تنها نزارنه



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 247 

 . زدیثی دهنمو با صدا قورت دادم که لبخند خباب
 . روشوفتمی و باعث شد بدی شد که دستمو محکم کشي چجوردونمی نمهوی

 .یکلیبه عجب ه به
 . هم شدماااازی ها هی قول االغ جون تازگبه

  کوچولو حرکتهی از غی و هلش دادم اما درنشی گذاشتم تخت سدستامو
 . بردم باال و زل زدم تو چشماشسرمو

 
 .نشی برو ببای بنهیی درضمن عشقت پای ولم کنشهیم:  من

 . بعدش اخماش رفت توهمی قسمتشو با حرص گفتم که تعجب کرد ولنیا
 . دستمو محکم فشار داد که اخم در اومدمچ
 . گوشم گفتکینزد
 

 ؟يدی فهمستیاون عشق من ن:  نیرادو
 
 کردنی قند اب ملوی کلوی دلم داشتن کتو
 .نی و ببای به پا بود بی عروسهی

 . که جاهامونو عوض کردکردمی نگاش مرهی خرهی تو چشاش زل زده بودم و خينجوریهم
 . بودمدهی تخت خوابي من بود و منم که روي االن اون روینعی

 . گشاد شدن اوا خاك عالمچشام
 . تو سرمزنهی االغ جون بفهمه با چماق ماالن

 
 .نمی کنار بب؟بروي رو دادم بهت پرو شديهوووو: من

 . گذاشت رو دهنم که چشام قلبمه شدندستشو
 

  ببند لطفاقهی دو دقهی لحظه اون فکت رو هم هیساکت شو : نیرادو
 . زل زد بهمطنتی که با شدمی توهم و با چشمام براش خط و نشون کشدمی کشاخمامو

  خوبه؟نمی ببی سرمو خم کردم که چکمی
  خوبه؟نمی ببی چنه

 . خخخخخسوزهی بد نشد هااااااا االن داره تا ناکجاباد مادمی زالبته
 .نییا پرفتی و مگشتی مشت شده داشت برمي با دستاپروانه
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 . قشنگش و با چشم و ابرو بهش گفتم دستشو بردارهي زل زدم تو چشادوباره
 

 . رفتی پاشیتونیخب م:  من
  رفت؟یک:  زل زد بهم و گفتجیگ
 گه؟ی دي نکردنکاروی واسه اون ایعنی:  کردم و گفتمزی از ابروهامو بردم باال و چشمامو ریکی

 .ی جــون خودتيراد:  باال رفته و دهن کج شده گفتمي تکون داد که با همون ابرودمی نفهمي به معناسرشو
 

 ؟یچ: نیرادو
 

 گهی پاشو رفت دگمیم. خــــــر:  من
 

 .یگی می چفهممینم: نیرادو
 

 . عــــهگهی پروانه رفته پاشو دگمیم.اره جان عمت منم که عرعر :  من
 . بودنجایمگه پروانه ا: برگردوند و گفت از ابروهاشو برد باال و سرشو به سمت در یکی

 .نمی کن بلند شو ببيبسه کم نقش باز:  واسش کج کردم و گفتمدهنمو
 . روم بلند شد که دوباره چشمم به بدنش افتاداز

  هاروووووباقلـــوا
 
 )عســـل(
 

 . نگفتميزی چمن
 . عشقت منتظرهنیی پاایب:  و روبهش گفتم دمی به سر و وضعم کشی دستهی بلند شدم و منم

 . شدممی برداره سمتم که زود جزی خخواست
  وا شده؟خشی ها ی تازگنی کرددقت
 .؟؟؟؟؟.....
 
 .دادی پاشو کالفه وار تکون می پروانه با حرص نشسته رو مبل و هدمی که دنیی پله ها رفتم پااز
 .ششونی باز شد و با سرو صدا رفتم پشمین

 
 .ادیاالن م:  من
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 .دهی مبل رو فشار مي با حرص زل زده بهم و دسته هادمیوانه نگاه کردم که د گوشه چشم به پراز
 کرد و اومد و یظی چشمش به حشره جون افتاد اخم غلی وقتی ولنیی از اون طرف با سرو صدا و شاد و شنگول اومد پارها

 . سالم به سرمه جون داد و دست منو گرفت و برد طبقه باالهیبدون توجه بهشون 
 .دیکشینبون داشت منو دنبال خودش م کش تمثل

 
 .امی بتونمی بابا دستمو  ول کن؟ خودم ميا:  من

 . که من به شخصه پام درد گرفتنی رو زمدی ول کرد و بعدش پاشو محکم کوبدستمو
 لهش کنما دختره نیی پاشده اومد برم پاي چجورفهممی من نمیییییییییا:  داد و گفتشینی به بینی جمع کرد و چصورتشو

 .کثافت
 

 . باباالیخیب:  من
 .امروز رو عشق است:  به هم دمی کوبدستامو

 .دنی باز شد و شروع کرد به پرششی کم نکم
 .دادی و قر مزدی و واسه خودش رو هوا بشگن مدیپری منگوال داشت منی انیع
 .دی چشمش بهم افتاد غش غش خندی قلبمه شده نگاش کردم که وقتي چشابا
 
 .خورمتاااااای مامی نگا نکن مياونجور: اره
 . که روش وا شدنمی به ابه
 

  وقت؟هی نکنم ریگ:  من
 . کرد و دستمو گرفت و برد تو اتاقشی خنده قشنگدوباره

 
 م؟یخب االن قراره کجا بر.ارمی کنم تا حالشو جا بکاری چدونمیمن م: رها

  رو تخت و مشکوك زل زدم بهشنشستم
 

 . باغ اونجا بهترهمی به نظرم بری هرجا تو بگدونمینم:   من
 .می بردیمثال قرار بود هرجا من بگم با:  چپ نگام کرد و گفت چپ

 
 . و نشست روشنی و گذاشت رو زمدی خنده و بالش و برداشتم و پرت کردم سمتش که تو هوا قاپری ززدم

 
  به بچه ها؟يخبر داد: رها
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 . اومد تونی موقع در زده شد و رادونی اره تکون دادم که همي به مهناسرمو

 
  تو اتاق بنده؟ي اومدي و افتخار دادي از ما کرديادی هی شدیبه به داداش گرام چ: رها
 . رفتیلی ویلی کرد که دلم قی خنده قشنگتک

 
 )دهی بعدا کار دستمون مری دل المصبتو بگنی ايدلت غلط کرد صد بار گفتم جلو(
 
  حاال؟ي باهاش حرف زدی من چه خو رفتبه
 
 )رونی عالمه فحش داد و بعدشم قشنگ شوتم کرد بهیاره (
 

 .گـــــــــهی منه ددل
 
 )زننی زر می چنیدلت تو فرق سرم حواستو بده بب(
 

 ... چشمي اجازه بدشما
 

  دختر اون کتاب من کجاست؟زیکم نمک بر: نیرادو
 

 کدوم؟: رها
 

 . رنگ داشتاهی جلد سکهیهمون: نیرادو
 

 کار؟ی چيخوایمن از کجا بدونم؟حاال م: رها
 

 . بسوزونمشخوامیم:  نیرادو
 

 . به منم بگه موضوع از چه قرارهیکی ؟عاقای چهـــان؟واس
 .دمی هم نفهميزی که چنهی نکته مهم اکردمی مونگال داشتم به مکالمشون نگاه منی انیع
 
 ) میدی کلمه خنگ رو کامال فهمی ممنون معنیلیخ( 
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 . براتاااااااامیم
 

 داشتم اصال انگار فی شلغم تشرنجای کرد و از اتاق خارج شد منم که ای پووفی رها امروز زده رو کانال خنگدی دی وقتنیرادو
 .دیدیمنو نم
  باز هنگش گرفت نه؟انگار
...... 

 
 .پروندمی داشتم مگس مينجوری مبل نشسته بودم و همرو

 .نجایاز صبح اومدن چتر شدن ا.ندارن انگار حشره و ننش هم قصد رفتن نیا
 . توختنی اف اف  اومد که از رو مبل بلند شدم و رفتم دگمشو زدم که در باز شد و بروبچ ريصدا

 رهیبه قول خودت ببند سوسک م:  زده بودن دهنم باز مونده بود که ماندانا اومد جلو زد به چونم و گفتی اسپرتپی تهمشون
 .توش
 .دی بهتره بگم تف دار بوسای گونمو آبدار دی و پردیرفتم که خند بهش ي غره اچش

 .کردمی با کف دستمم داشتم گونمو پاك مزدمی لب غر مری که زيهمونجور
 .شعوری ببوسهی مرزنای پنیع

 . تودنی دادن و پري سالم سرسرهی و پرهام وهم اومدن و نیارت
 

 .ي چه افتخارمیدیخوب شد ما شمارو د.به به :  من
 

 .باور کن کار داشتم:  زد و گفت ي حرفم چپ چپ نگاش کردم که لبخندنی بند اپشت
 

 ،باور کن کار داشتم:  خودش اداشو در اوردم متل
 . پات بشکنه بنده هم کار خواهم داشتیفتیدفعه بعد از پله ها ب:  نگاش کردم يجد

 . که محکم زدم رو دستشدی محکم کشلپمو
 

 .به من دست نزن الدنگ:  من
 
  هانهیدستت سنگ: نیرات
 

 !!یپس چ:  من
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 . اومددیخندی مزی رزی که ری حالت قهر رومو برگردوندم و رفتم تو که اونم پشت سرم در حالبه

 نشستن رو مبال که باعث نی کردن و بعدش مثل بچه ادم، مودب و متی با حشره جون و ننش سالم و احوال پرسهمشون
 . بشهجادیشد  چهار تا شاخ خوشگل موشگل رو سرم ا

 . حشره خانوم اخماشون رفت توهمدنی و سالم دادن که با دنیی هم اومدن پانی و رادورها
 . هم اومدن نشستننی مبل سه نفره نشسته بودم که رها و رادويرو
 
 .گهی دمیخب عسل پاشو اماده شو بر:  نیارت
 ن؟ی برییمگه قراره جا:  گوشم گفت کی باال خم شد و نزددی پرنی رادويابروها از یکی
 . شدکی فاصله گرفتم که اون خودش دوباره نزدکمی.شدمی مي جورهی خوردی نفساش که به پوست بدنم ماز

 . شدکتری فاصله گرفتم که باز نزددوباره
 .ی جنبس؟عجب نفهمی قلب من بیفهمی نمگهی برو اونور دکمی ی اله ال اهللا دِ مرد حسابال
 
 ) روهیقاف(
 

 . نندازتی پارازتوهم
 
 درست گرفتمی و منم فاصله مشدی تر مکی نزدگهی دکمیاگه .شدی تر مکی نزدثی اونم با لبخند خبگرفتمی من فاصله میه
 ..رفتمیم
 
 . تو بغل رهارفتمیم
 .نی با حرص زوم کرده رو منو رادودمی چشمم به پروانه افتاد که دهوی
 . رو لبم نقش بستيدی باال و لبخند پلدی از ابروهام پریکی
 . متعجب نگام کردنی شدم که رادونی رادوکی خودم نزدنباریا

 .شمی مکی نزدی حاال دارم دارم هشدمی گرفته بود از صبح داشتم ازش دور مخندم
 . دخترنی نداره ای تعادل روانگهی با خودش ماالن

 
 . از ذهنم گذشتنی همقایدق: نیرادو

 
 . تف به روت الــــــــاغي خاعـک اي باز بلند فکر کردم؟ايوااااا
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 )به من چه(
 
 . خويدادی خبر مهی

 
 .نی قراره کجا بریخب نگفت:  و گفتدیخند

 
 .ي که تنهاش بزارشهی نمگهی دنجاستی خب عشقت ای وليای به توهم بگم بخواستمی ددر دودور ممی برمیخوایم:  من
 
   االغ اومد زد تو سرمنی اباز
 
 ) هايدیدختر بس کن اخرش کار دست خودت م(
 
 . بکنهتونهی نمی غلطچی هی مثل تو پشتمه کسی وجدانی وقتتا
 
 )ا؟ی ي کردفی ازم تعردمیمن االن نفهم(
 

 . بودهفی تعرمطمئنا
 
 .ســـتیاون  عشق   من  ن:  اخم نگام کردو شمرده شمرده گفت با
 .زدی ميقلبم داشت بندر.نی و ببای برپا بود بی تو دلم جشنشدمی خوشحال میلی جمله خنی ادنی شناز
 . که به زور جلوش و گرفتمشدی داشت باز مشمین
 . هم امادسنی رادودمی که دنیی و کالهمو برداشتم و رفتم پانکیع.میدی باال و لباسامونو پوشمی و رفتمی رها بلند شدبا

 ...... عشـشی نبود شما پمگه قرار:  جلو و گفتمرفتم
 . چشمم و ادامشو خوردمي مرده و زنده بود اومد جلوی ترسناکش هرچافهی قدنی دبا

 پروانه جان؟:  رها گفتهوی که میرفتی ممیداشت
 

 .زمیبله عز: پروانه
 .زمی عزایتوهم باهامون ب:  زد و گفت یثی لبخند خبرها

 . پاهاشون و دادشون رفت رو هواي از دستشون افتاد روالی و پرهام وسانی حرفش من به سرفه افتادم ارتنی ابا
 . جلو چشمشومدی و جدو اباد ادم مکردی که ادم تو شلوارش شکوفه مي شد توهم جوردهی اخماش کشنیرادو
 . بودی اوضاعهی کال
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 .زمیحتمــا عز: فت  که به من چندش اومد گی انداخت و با لحننی نگاه به من و رادوهی پروانه باز شد و شین
 .اطی جلو رفت تو حاز

 صب دیصب کن: برد باال و گفتمی که دستاشو به حالت تسلمی تا لهش کنمی به سمت رها هجوم بردی که رفت همگنیهم
 .دیکن
 کنم؟ی دعوتش مينجوریبه نظرتون من هم:  و گفتدی که خندمیستادیا

 .  افتادمی که تازه  دوزاردی خندثیخب
 

 .ولیا:  من
 

 .می از خونه خارج شدی زد و همگیچشمک
 .دی بعد رسقهی به سامان هم زنگ زد که اونم با کله قبول کرد و درست پنج دقنیرادو

 و من و رها و پرهام و سامان زود می انداختگهی به همدی نگاههی که با بچه ها نهی بشنی رادونی تو ماشرفتی داشت مپروانه
 .نی تو ماشمی و نشستمیدیپر

 . جلو نشست و ماهم عقبسامان
 . زل زده بود بهمونی نمور عصبهی پکر و افهی که با قمی پنجره نگاش کرداز

 می رو باز کردشمونی و رها نمن
  چشمک بهش زدم تا بســوزههی از ابروشو برد باال و منم یکیرها  
 . نشستن به جز پروانهنی راتنی هم رفتن تو ماشهیبق

 .کردی بود و ما رو نگاه مسادهی وايهمونجور
 م؟ی جاهامونو عوض کنشهی منهی ماشیکیاقا پرهام شما دوستاتون اون :  در سمت پرهام و باز کرد و روبهش گفت اومد

 !!! نگانویا
 

 . باااااشالی خنی من روش آش به همهیماش .. خانومو باش یزک:  من
 . لطف کردنشونی من بگم اخواستمیم:  روبهش گفتي با لبخند حرص درارپرهام

 . سرش محکم خورد به درستهی صاف باخواستی می کنه وقتکاری چدی بادونستی حرص نماز
 .می خنده هممون از خنده کبود شده بودری گاز گرفتم تا نزنم زلبمو

 .زدی می و درد کال رنگش روبه ارغوانتی حرص و عصباناز
 .ستی مال بابات نيهووووو: رها بلند شد که داد دی که دستش رو سرش بود درو و محکم کوبيهمونطور

 . و با حرص سوارش شدنی ارتنیبرگشت و رفت سمت ماش 
 . بهمدمی باال و محکم کوبمی خنده با رها دستامونو بردری زمی زدی پقیهمگ
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 اخ:  من
 

 . هاااااياوف محکم زد: رها
 نگاش کردم که کالفه سرشو برگردوند و استارت زد و ی سوالکردی داشت منو نگاه مدمی افتاد که دنی چشمم به رادونهی ااز

 . و به حرکت در اوردنیماش
  باز چش شده؟نیا

 
 ) به تو چه اخه(
 

 . به من چهیگی راست ماوهوم
 
 . رو نگاه کردمرونی باال انداختم و از پنجره بي تفاوت شونه ایب

 . بودنی سنگيادیبه نظرم جو ز.  سکوت کرده بودن همه
 . که دستشو دراز کرد و ضبظ رو روشن کرددی فهمنوی هم انی کنم رادوفکر
...... 

 
 امونی دنرهیگی لحظه آرامش مهی

  دستامويریگی تو دستات می وقتتو
 ییای رونویری همون حس شییتو
 
 ییای ارامش تو دننی بهترتو

  واسمای دننی اباتو
  بهشتهمثل

 
  غرقيخندی می وقتیحت

 ارامشم
 باتو
 کوبهیم_قلبم#

...... 
 .کردی نگام منهی افتاد که از انی که چشمم به رادودادمی داشتم بهش گوش مينجوری بود همی قشنگاهنگ
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 . کردم دوباره سرشو برگردوندرشی غافلگدی فهمیوقت
 . مرگش شده خدا داندچه
...... 

 
  احساسمریدرگ
  غرقیینجای ایوقت

 ارامشـم
 
 يزاری تو دستام می وقتتو

 دستاتو
 رهیگی میص حالت خاهی

 
  چشمات

  عشقتی هم بای دنینباش
 ستی نایدن
 

   قلبمدمی تو فهمکنار
 تنها

 ستین
 
 چهیپی باز عطرت می وقتتو
  خونهتو
 وونهی دشمی ميگردی برمی وقتتا
 

  دوست داره بارونوی کبگو
  توای من

 دونهی رو عاشق تر مخودش
 

  توای من
  واسمای دننی تو ابا

  بهشتهمثل
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  یحت
 

 يخندی میوقت
  ارامشمغرق
 باتو
 کوبهیم_قلبم#

....... 
 .گردوندمی اصال سرمو به سمتش برنمی ولکردمی نگاهشو حس مینیسنگ
 .میدی رسدمی که فهمستادی از حرکت انیماش

 .نی رو گذاشت رو زمالی رو باز کرد و وسانی صندوق ماشنی که رادومی شدادهی پیهمگ
 . بردن توزوی اومدن کمک کردن و همه چپسرا

 .می درختا بود نشستکی که نزدیی های صندلي رومی ماندانا و رها رفتبا
 .گذرهی خوش میلیامروز خ:  به هم و گفتدی دوتا دستاشو کوبرها
 

 . که نشدای تو جشن سالگرد هم من گفتم قراره خوش بگذره چمیاز االن نگو شانس ندار:  من
 .جمع کن خودتو تموم شد رفت:  ناراحت شد که زدم رو سرش و گفتمافشیق
 

 .هی کدوم گورسیمعلوم ن. بودنجایکاش نگار هم ا: ماندانا
 . کجاستستی خودبه خود رفت توهم واقعا معلوم ناخمام

 .گهی می چنمی اومدن پروانه رشته افکارم پاره شد و حواسمو دادم بببا
 

 نم؟ی تا منم بشي اونور تر برکمی شهیرهاجان م:  پروانه
 به نظرت جا هست؟:  دوروبرشو نگاه کرد و گفت رها
 

 ه؟یوااا پس اونهمه جا چ:  پروانه
 . بودی اشاره کرد که خالی دستش به قسمتبا

  مني رها و ماندانا گذاشت و درست روبرونی بشوی لبخند چندش صندلهی که پروانه هم با نورتری ادی کششوی ناچار صندلرها
 .نشست
 . کردن و از پروانه دور شدنکی من نزدی هاشونو به صندلی رها زود صندلماندانا
 . گشاد زل زد به اون دوتا که اوناهم ابروهاشونو تند تند باال انداختني جان با چشاحشره
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 . رو حرص بدنچارهی بخواستنی گرفته بود فقط مخندم
 . به گپ زدنمی توجه به اون شروع کردیب
 . کالفه هست و حوصلش سررفتهدمی که دکردمینگاش م ی چشمریز

 .نی افتاد زمی صندلنی بود واسه همی پاشد،حرکتش ناگهانی از رو صندلهوی باال انداختم و دوباره بحث گرم شد که ي اشونه
 . و خم شد و اومد جلودی کوبزی رو مدستشو
 . بسهگهی تحمل کردم ديادیز:  زد و گفت يپوزخند

  بشه حاال؟یکه چ:  باال رفته گفتم ي دادم و پا رو پا انداختم و با ابروهی تکی صندلبه
 .ختنی وضع و اوضاعش رو اشفته نشون داد و شروع کرد به اشک رییهوی هم از اونور اومدن که پروانه پسرا
 .میاوردی شاخ در ممی ما سه تا داشتکال

 یعسل خانوم شما به چه حق.دی کننی به من توهنیا حق ندارشماه:  جلومون تکون داد و بلند گفت دی به حالت تحدانگشتشو
 . ابلهی و کثافت خودت؟هرزهيدی دنهی هرزه هان؟ خودتو تو آدیگیبه من م

 . و اخم کردندنی رسپسرا
  شده؟یچ:  بهم کرد و گفت ی اخم وحشتناکنیرادو

 . و پسرا واسم ابرو باال انداختنی گشاد زل زدم به پروانه که دور از چشم رادوي چشابا
 اااااس؟ینجوریا

 . دادم و دستمو اوردم باال و با دستبندم ور رفتمهی تکدوباره
 

 ؟هان؟یگی نمیچیچرا ه:  پروانه
 . و سرمو تکون دادم که اخماش رفت توهمدمی کشي اازهیخم

 .و فالن و بهمان ي و فحش دادی و هرزه گفتي شروع کرد به ور زدن که تو به من تهمت زددوباره
 

 . بکشفونمیتموم شد؟ س:  من
  پاشدمی صندلي کنه اومد جلوتر که منم از روکاری چدونستی حرص نماز
 . پشتمو بهش کردم و خواستم برم که محکم با بازوم چنگ انداخت و منو برگردوندو
 . در مرز انفجار بودمی نگفتم وليزیچ
 

  هان؟ زبونتو موش خورده؟؟ی از خودت دفاع کنیتونی شد پ؟ نمیچ:  پروانه
 . باالدی از ابروهام پریکی

پروانه خانوم :  گفت نی بهش بدم که رادویخواستم جواب دندون شکن. و خودمو خونسرد نشون دادمدمی کشقی تا نفس عمدو
 . داخل لطفادیشما بر. تو دییبفرما
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 . رفت توداشتی حرص محکم برمي که از رویی خفه شد و با قدم ها نگاش کرد و اونمزی تنی دهنشو باز کنه که رادوخواست
 

 .دی کني روادهی زدی نباادیهرچقدرم ازش خوشتون ن: نیرادو
 

 به نیدی که اگه نفهمگفتی دروغ می دوما داشت مثل چمیشی باهاش هم کالم هم نمی حتمی نکردي روادهیاوال که ما ز:  من
 نی دارفی خنگ تشری واقعيمعنا
  قدم رفتم جلودو
 
 
 م؟یکنیبهت برخورد که عشقت رو ادم حساب نم:  شدم و ادامه دادمکیبهش نزد 
  پروانه عشقم باشه؟هووم؟ي دوست داریلیانگار خ:   از ابروهاشو برد باال و اونم اومد جلو و گفت یکی

 .دیکنی ميفتار با عشقم بد رنمی به بعد نبنیباشه پس از ا:  زد و گفت ي نگاش کردم که پوزخندیحرص
 . و گفت و ازمون دور شدنویا

 .شعوری کثافت بیلعنت
 .تی شخصی فرهنگ بی همون حشره جونته الدنگ باقتتی لتوهم

 .رونی بزدی گوشام دود ماز
 
 )؟ي بشنویخواستی منویهم(
 

 یلعنت.نــــه
 .نی زل زدن بهم به جز راتثی که همشون خبدمی سمت بچه ها که دبرگشتم

 .کردی اخم کرده بود و ترسناك منو نگاه ماون
 . تفاوت رومو ازشون گرفتم و رفتم تو کلبهیب

 . نبودي صبح خبرجانی خورد شده بود کال از شوق هاعصابم
 . بچه ها هم پکر شده بودنهیبق
 

 .نی جا غمبرك زدهیهمتون .حی که نشد تفرنی پس؟ اينجوریچرا ا:  پروانه
 

 .گهی داره دیـــلــیدل هی واال حتما دونمینم:  من
 .دنی خندزی رزی کردم که بچه ها ردی تاکلشی دلرو
 د؟ی هستمی کني بازبالی والرونی بمی برنیایب:  بلند شد و گفت نیارت
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 .دمی مثل فنر از جام پربالی اسم والدنی شنبا
 .تمی پابالی واليواا:  بهم و با ذوق گفتم دمی کوبدستامو

 .اطی حمی هم موافقتشون رو اعالم کردن و رفتهیبق
 .ي به بازمی اورد و شروع کردنی ماشي رفت و توپ رو از تونیارت
 

 .زدی مدی بود و مارو دسادهی وسط وانی فقط پروانه امیکردی مي بازقشنگ
 . نشون بدهی مهارتهی توپ به سمت من اومد توپ رو به سمت پروانه پرت کردم تا اونم یوقت
 . صورتشو گرفتي جلوي و دستشو به حالت ضربدردی کشغی سمتش جادی داره توپ مدی دیوقت

 . و مسخره زل زد بهشنی توپ رو گرفت و نشست رو زمدوی پرسامان
 . ادمنهمهی سمت من؟ ایکنیچرا پرت م:  گفت ضی نگاه به من کرد و با غهی دستاشو از رو صورتش برداشت یوقت
 

 .کننی مي بازي چجوريری بگادی توهم می کني  بکش کنار تا ما بازی کني بازیستی کس،اگه بلد نچی دل هزیعز:  من
 

  من اضافم؟یعنیمنظورت :  پروانه
 

 ؟يدیفهم:  من
 

 و؟یچ: پروانه
 

 .ي اضافه انکهیا:  من
 هههه نمـــک: زد و گفت ی حرص لبخند زورکي رواز
 

 .گلــــــم.. بودم خـيجد:  من
 .می ادامه دادي که ماهم به بازسادی نگام کرد و رفت کنار واضی غبا
 . کنهي بازخوادی دور دوم پروانه هم اومد و گفت که ممی کردي دور که بازهی

 
 ؟ی گرفتادی زمیعز:  من

 .اره تو نگران من نباش:  حرص نگام کرد و گفت با
 

  نگران تو باشم؟امیمگه ادم قحطه ب:  من
 .نی رادوشی پسادی رفت واتی عصبانبا
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 .دنیخندی چشاش داشتن می ولکنهی با اخم نگام مدمی افتاد دنی که به رادوچشمم
 . که زدم شروع کردمی محکمسی رو با سروي باال انداختم و توپ رو گرفتم و بازي اشونه

 خواستی وانمود کرد که مثال مي رفت و جورنی بود که توپ سمت پروانه پرتاب شد و پروانه از عمد سمت رادوي بازنیح
 .نی بود نتونست تعادلشو حفظ کنه و افتاد زمییهوی نکهی هم به خاطر انی و رادونی خودشو انداخت رو رادویاسپک بزنه ول

  بودمی عصبیلی بودم خی عصبشدی کلم دود بلند ماز
 . خودبه خود مشت شده بودن و اخمام تو هم بودندستام

 . تو چشام و نگاش کردم که خشکش زدختمی نگام کرد تموم نفرتم رو ری زود بلند شد وقتنیرادو
 . مشت و لگدری زگرفتمشی درست همونجا مرفتمی اگه جا داشت مدادی منو حرص منی تا بناگوش باز بود و اششی نپروانه

 . زدم و برگشتم رفتم تو کلبهنی به رادويپوزخند
   لحظه به خودم اومدمهی

 . شدم؟مگه به من ربط دارهی عصبچرا
  دستام مشت شدن؟چرا

 ؟ی چي براچرا؟
 . و بعدش کش موهامو باز کردم و کالفه وار دستمو تو موهام فرو کردمدمی کشمیشونی پي رودستمو

  چم شده؟من
  داره؟ی مگه به من ربطاصال

  مرگم شده؟چه
 
 ) خاك تو سرت کنمیعسل از دست رفت(
 

 ه؟ی چمنظورت
 
 ) ی واقعا از دست رفتيوااا(
 
 ؟ی کجا مطمئناز
 
 )ي االن منو به رگبار فحش بسته بوديچون اگه از دست نرفته بود(
 
  شدم؟ضی مریگی میعنی

 
 !!)یییماریاره اونم چه ب(
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 ؟یییماری بچه
 
 )دای غلط از اب در بصمی که تشخشاالی ادمی روت انجام مشی صبر کن چند تا آزمای ولستمی مطمئن نقیفعال دق(
 

 . های دکتر بشیخواستی میلی جون تو انگار خاالغ
 
 ) گهی توعه دریهمش تقص(
 

 . باشه برو حاالاوووف
 
 . نگاه کردمنهی خودم تو آری تصوبه
 
 

  رو هزار؟رهی ضربان قلبم منمشیبی می وقتچرا
 رم؟یگی تپش قلب مچرا
 شه؟ی گرمم مچرا
 شه؟ی برپا می ازم تو دلم عروسفی تعرهی با چرا
 شم؟ی منم ناراحت مشهی ناراحت می وقتچرا

 برم؟ی چرا ازش حساب مای
  مرگمه؟چه

 . برميزی چي دکترهی باشه ادمی شدم ضیانگار واقعا مر.اوووووووووف
 . مشت اب رو به صورتم زدمهی اب رو باز کردم و ریش

 . رو برداشتم و صورتمو خشک کردم و کش رو برداشتم و دوباره موهامو بستم و شال رو انداختم رو سرمحوله
 .زننی و دارن گپ منی بچه ها نشستن رو زمدمی که درونی برفتم

 
 م؟یکنی مکاریخب؟ حاال چ:  من
 

 م؟ی کنکاری چدونمینم: ماندانا
 
 .من بدجور کودك درونم فعال شده: نیارت
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 .کنهی متی فعاليادی مواقع زی بعضی کودك درونت فعال بوده حتشهیو که همت:  پرهام
 . از خندهمیدی پرهام و دراورد که پوکي دهنشو واسمون کج کرد و ادانی خنده که ارتری زمی زدیهمگ

 . چشمش به من بوددیخندی که مي همونحوردمی د  افتاد کهنی به رادوچشمم
 .. زل بهمجی رومو ازش گرفتم که تعجب کرد و گضی کردم و با غیاخم
 

 . ها فعال شدهی موافقم کودك درون منم تازگنیبا ارت:  من
 

 .کامال معلومه:  زد و گفت ي خانوم پوزخندحشره
 . شده وز وزشون رو اعصابمهادی زنجای اي ها مگس هایبچه ها تازگ:  نگاش کنم روبع بچه ها گفتمنکهی ابدون

 . و اونم اونطرف فقط حرص خورددنی خندزی رزیر
 .رهی هارو از ما نگي شادنیخدا ا.شی خنک شد اخــــــدلم
 

 .می کني موشک بازمی قادیایحاال که کودك درون همه فعال شده ب:  ماندانا
 

 . موشکمی واسه قادهیموافقم باغ هم بزرگه جون م:  من
 .می سمت باغ و پراکنده شدمیفت ری داوطلب شد و چشاشو بست  و تا پنجاه شمرد که همگسامان
 و ازش باال رفتم و نشستم رو دمی کنه که چشمم به درخت بزرگ افتاد و پردامی تا نتونه پگشتمی می خوبي جاهی دنبال داشتم
 . و کلفتمی ضخيشاخه 

 وصل کردم و اهنگ ی همراهم بود و برداشتم و به گوششهی گذاشته بودم و همبمی جي رو که توي دراوردم و هندزفرمویگوش
 .گوش دادم

... 
 

  عده اضافه کارنهی  دوروبرت
 زارنی تنهات مي روزهی هرکدومشون که
  حرف منادی یفتی بادی روز بهی دیشا
 

  بارون ببارهنی چشمام عي نزارنشد
  کارات ادامه دارنفی حفی حیول

  از من همش به تو بگـننکهی ازاخستم
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 قرارتمی من بی وقتيبری دل ميچجور
  و باز کنارتمیستی وقته نیلیتوخ
   و باز کنارتمیستی وقته نیلی ختو

 نـــرو
 

 ي چرا بدی خوبنهمهی با ادونمی نممن
 يزدی جدا شدن چرا حرف نمتورو
 نرو
 
 هـــام_قهیدق#
  کردهدی هامو سفقهیشق
  هــــامقهیشق
 

  باعث سردردنشهیهم
  باتو بودن برگردني هاقهی بازم دقکاش

..... 
 
 . هم گوش دادم و زمان کال از دستم در رفتگهی دي چند تاهی

  کهدادمی رو گوش مي اهنگ بعدداشتم
 
 

 . قطع شدهوی که اهنگ دادمی رو گوش مي اهنگ بعدداشتم
  شد؟ی پ چوااا

 .دمی کشي بلندــــنی ههی شب یکی تاردنی باز کردم و با دچشمامو
 نجام؟ی تو سرم کنن من چند ساعته اخاك

 .ترسمی ميواا
  بود؟ی شدنم چمی درخت قاي نونم کم بود ابم کم بود باالاخه
 
 ) تویعنی خل گنی که منجاستیا(
 

  ی گلنی خلم؟من به امن
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 ). عمه مادربزرگ خالم خلهينه پسرعمه (
 

  فرد؟نی اشهی می کقای دقها؟
 .کردی بدنم درد متمام

 . که با دستام محکم تنه درخت رو گرفتمنی زمفتمی به بدنم دادم که کم مونده بود بی کش ا قوصهی
 . هااااااااا سوتفاهم نشهکمی البته ترسوندی منو مکمی نی بزرگ بود و ایلی خباغ
 
 )اره جان عمت(
 

 . ندارم به جان توعمه
 
 ) بزارهیاز خودت ما(
 

 چشام رفت پس یگوش عالمت شارژ ي رنگ قرمز رودنی از بچه ها زنگ بزنم که با دیکی برداشتم و خواستم به مویگوش
 .کلم
 روشن بمونه و اهنگ پخش ی گوشي و بعدش خوابت ببره و همونجوري بکوب اهنگ گوش بدینی سه ساعت بشگهی داره

 . شارژش تموم بشهدمیکنه با
 . کردمکی شماره رها کلي مخاطبا و روستی رفتم تو لزود
 . کامال خاموش شدی بوق خورد گوشهی که نیهم

  شانسنی تف به ايا
  نظر دادنتنی تف به روت ماندانا با ايا

 
 )ی کني بازیستی داره و بلد نبی از کجا بدونه تو مخت عچارهی بيماندانا (
 

  خوب بلدممیلیستم؟خی بلد نمن
 
 !!!)میدیاره شاهکاراتو د(
 

  نه؟ای یشی جــان؟ گم ماالغ
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 ) کندای پي چاره اهیمن خداحافظ خودت (
 
 . ماندانــــــــــــــــــــای شلی بگم ذليا. کل روز خراب شدی لعنتاه
 
 !!!!* بدبخت عجــبي رو مانداناندازهی خودشه مریقبول نداره تقص*
 

 .نیی برم پاي کنم چجوردای تا بلکه پسوزوندمی فسفر مينجوری همداشتم
  مشکل ازکجاست؟دیدونیم
 
 ) بگم؟دونمیمن م(
 

 بگو
 
 خـــاعک تو یستی رفتنشو بلد ننیی پاي باال رفتن از درخت و بلدنکهی فسفر نسوزون،دوم ای داره الکبی مخت عنکهی اکی(

 )گورت کنم
 

 . رو باهات موافقمي اخریول. یگی مادی از دهنت در می هااا هرچي رو دادم پرو شديهووو
 
 )  درختي بااليری میکنی غلط ميای بنیی پایستیپس اگه بلد ن(
 
 .گمااااااای نمیچی هنیبب
 
 ) ی بگيزی چیتونیفعال نم(
 

 .رسمی اونوقت حسابتو منیی رفتم پای کن وقتصبر
 

 خی سی خش خشي صدادنی که با شندیکشی می بزرگي و بحثمون به دعواکردمی داشتم با االغ جونم بحث مينجوریهم
 . به تنه و محکم گرفتمشدمی محکم چسبسادمویوا
 .دونهی خدا مهی چنی ابلفضل حاال اای

  سگ نباشه؟يوااا
 م؟ی که دارمی تو باغ سگ نداریول
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 . وحشتناك بودیلی رنگ داشت که خاهی سگ بزرگ سهی ی بغليالی اومد وادمی حاال يواااا
  اون باشه؟نکنه

 . باغ ماادی مکنهی سگش غلط میول
 . همون صدا اومددوباره

 . و چشمامو بسته بودمکردمی رو نگاه نمنیی ترسم هم پااز
  من فک کنم سر قبر االغ جون بودمکردی ممی بنده هاش تقسنی شانس رو بی شانس ندارم که خدا وقتمن

  و از تنش جدا کنمنی حشره رو بچزونم بعدش سر رادونی اولش اخوامی من هنوز ارزو دارم مدمی جن مِن ديدی دهوی
 اد؟ی زبونمو گاز گرفتم ،نه بابا دلم مزود
 .ادی نه دلم نمیپی خوشتی جذابی خوشگليگری به اون جپسر
 . جون اومد زد تو سرماالغ

 
 ) چشم و دلم روشن(
 

  کنم تا االن هزار بار روشن شده نه؟فکر
 
 ) و فکر منحرف شماییای حی و بي باززیبله با ه(
 

  کجام منحرفه؟من
 
 )عسل دهن منو وا نکنا(
 

 .چشم
 دار جهی برم،ازدواج کنم،بچه دار شم،نوه دار شم،نتتی مامورخوامی بعدش مادی دلم نمیخی و بنی حاال رادوگفتمی داشتم ماره

 .رمیبعدشم که اگه خدا خواست بم*  بود؟ينجوریا.* دار شمدهیشم،نب
 
 ) هنوزي راه داریلیخ(
 

 . موندهیلی بابا خاره
 .کردمی مياری خش خش اومد که داشتم تو شلوارم ابي همون صدادوباره

   محکم رو هم فشار دادم کهچشمامو
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 . رو دستم چشمامو زود باز کردميزی رو هم فشار دادم که با حس چچشمامو

 و دستمو تند تند تکون دادم و دمی کشغی چند لحظه هنگ کردم و خشکم زد و بعدش چنان جهی دمی که رو دستم ديزی چبا
 .نییورد و افتاد پا که اون حشره چندش از رو دستم سرخدمی پرنیی شاخه باال پايرو
 .شیییاخ

 . قسمت چشام گشاد شدنهی دنی بادی خش خش اومد که خواستم دوباره بچسبم به تنه درخت ولي صدادوباره
 .زدنی بودن و بهم چشمک مدهی تنه چسبي عالمه از اون حشره ها روهی
 . عقب که نتونستم تهادلمو حفظ کنم و از رو شاخه افتادمدمی و پردمی کشی بلند و بنفشغیج

 . بادی گرامادمی روحم شاد و گهی دخب
  بودمی ادم خوبیلیخ
 .فی شدم حفیح
 .نی و افتادم رو زمدمی کشغیج
 . که حس نکردمای رفتم اون دندمیشا. چندان هم سفت نبود و دردم نگرفتیول

 .زدمیدم حرف م واسه خوينجوری بسته بودمو داشتم همچشمامو
 

 . اهگفتمی هامو متی قبل از مردن به ماندانا وصشدیکاش م.خدا رحمتم کنه. بودمی شد ادم خوبفی واقعا حیهــ: من
 . تکون خوردنی که زمگفتمی داشتم چرت و پرت مينجوریهم
 

  شد؟زلزله اومد؟ی ابلفضل ،چای: من
 .زدمی واقعا داشتم تو شلوارم شکوفه مگهی تر شدن ددی اومد و تکون ها شدیکی خنده يصدا

 .دمی ددی سفي جاهی اروم باز کردم که چشمامو
 ده؟ی سرسبزه؟ پس چرا کال سفنجای مگه نگفته بودن ای پس اومدم بهشت ولعــه

 . نشست رو کمرميزی چهی هوی
 . رفت رو هواغمی رنگ اونم تو فاصله کم جی جفت چشم طوسهی دنی و چشمامو باز کردم که با دسادمی واخیس

 . اروم اروم نترس منمـسیه:  با خنده گفت ي گذاشت رو دهنم و همونجوردستاشو
 از ترس الل یگی رو دستت ؟نممونمی مکنمی سکته میگیالدنگ کثافت نم:  دهنم پس زدم و گفتم ي دستشو از روباحرص

 ....... یگی نمرن؟یگی تورو مقهی انی رو دستت ممونمی مشمیم
 

 .دیخندی مزی رزی داشت رنی رادودمی که ددمی پشت سرهم کشقی چند تا نفس عمهی. نفس کم اوردمهوووف
 . نشی مشت زدم رو سبا
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 .يکــوفت رو اب بخند:  من
 
 .ی از نگرانمی مردمیدختر همه جارو دنبالت گشت. هااااااا نهیدستت سنگ:  دستش هردو دستمو گرفت وگفتهیبا
 

 .ي که نگرانم شدی هستي نفرنیهه اره توهم اخر:  زدم و گفتم يپوزخند
 .گشتمیاگه نگرانت نبودم که کل روز رو همه جا دنبالت نم:  توهم و مچ دستامو فشار داد و گفت دی کشاخماشو

 
 هه مگه عشقتون اجازه داد؟:  من
 

 .ستمی ارزش قائل نيزی نداره و بهش پشی ربطچی من به اون هيکارا:  نیرادو
 

 .میبله بله کامال درسته حاال ولم کن بلند شم بر:  من
 

 !! حااليبود:  زد و گفت يزی امطنتی شلبخند
 سمت خودش و با کله رفتم تو دی گذاشتم و خواستم بلند شم که منو کشنشی سي لب گفتم و دستامو روری زي"درد  " هی

 .بغلش
 . سرمي دستشو گذاشت رویکیاون  دستش کمرمو گرفتم و هی دوباره بلند شم که با خواستم

 . قلب گرفتم و ضربانش رفت رو هزارتپش
 . اروم قلبش رو بشنومي صداتونستمی بود و قشنگ منشی سي روسرم

 . ارومم کرد و از ول خوردن دست برداشتم و اروم گرفتمصداش
 .ومدی اصال خوشم نمتی وضعنی بازم معذب بودم و از ایول
 

   برم؟ی ول کنشهیم:  من
 

 . بردارمنوینوچ صبر کن ا:   نیرادو
 

  ؟ي برداررویچ:   من
 

 . حشره هست صبر کن اونو بردارمهی کمرت يعـه حرکت نکن رو:   نیرادو
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 . اووق چندشيواااا
 

 . زود برش دار توروخدانی رادويوااا:   من
 

 .باشه باشه صبر کن حرکت نکن:  نیرادو
 .ی بلند شیتونیرفت حاال م:  بعد گفت  قهی که چند دقستادمی حرکت ایب

 و اخماش رفت توهم و ستادی لحظه اهی ی که اونم بلند شد ولدمی روش کشی از روش بلند شدم و لباسمو تکوندم و دستاروم
 .لباشو رو هم فشرد

  شد؟یچ:   دمی جلو و از بازوش گرفتم و نگران پرسرفتم
 . بچه ها منتظرنمی برای بستی نیچیه:    زد و گفتی گذاشت رو کمرش و لبخند زورکدستشو
 . تکون داد و دستشو گذاشت رو کمرم و به جلو هلم دادستی نيزی چي زل زدم بهش که سرشو به معنانگران

 .شدمی محکم بغلم کرد که داشتم خفه مدی ماندانا اومد و پرمیدی رسیوقت
 . کردی هم چلوندتم و کل صورتمو تف مالیکل
 . اهنمیاههههه ماندانا نمردم که برو اونور بب:  خودم جداش کردم از

 .ي احساس پاکمو نداراقتی لشعوریب:  جکع کرد و گفت صورتشو
 .مونهیکج نکن تا اخر کج م:  واسش کج کردم که گفت دهنمو

 .کردنی نگام مضی داشتن با غنی برداشتم سمتش که فرار کرد پرهام و ارتزیخ
 

 .ارمی با قاشق درشون مامی منااااای نکني چشاتونو واسه من اونجور؟هیهــان؟ چ:   من
 
 .می اخه کل کلبه رو گشتییدختر تو کجا:   نیارت
 

 .می و هم گشتنتی و کابخچالی ي بود که توي جورگهید:  پرهام
 .گفتنی مي جدیلی خناروی خنده اخه اری زمی ماندانا زدبا
 

 .ادی بودن اصال بهتون نميجد:  من
 پ حشره خانوممون کو؟:  دور چشممو چرخوندم و گفتمهی

 .ادیباالست االن م:  گفت نی خنده که ارتری ززدن
 . دارمينه تورو خدا من به حشره ها آلرژ:  دادمو گفتم  مینی به بینی جمع کردم و چصورتمو

 .وفتهی به غلط کردن بمشنهادی که از قبول کردن پارمی سرش بیی بالهی:  بهم و گفتدی اونور رها دستاشو کوباز
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 منو ي نشستن که باعث شد اخمانی نحسشون رو اوردن و ور دل رادوفی که حشره جون هم نشرمی گپ زدگهی باهمدکمی
 .رها بره توهم

 
 )؟يازی خود پای؟يازی ته پيازی پ؟سری؟مفتشي داری چه صنمنجایحاال رها به کنار تو ا ( 
 

 .ازمی پشهی من ري کاريکجا
  جوجه؟ایبچه ها کباب :  گفت رفتی بلند شد و همونطور که به سمت آشپزخونه منیارت

 . فرو کردخچالی سرشو تکون داد و رفت و سرشو تو نمی که ارتمی جوجه گفتیهمگ
 .می هارو دراوردخی ها سنتی و از کابمی رها هم بلند شدمنو
 .رو اماده کردن ها که پسرا هم رفتن بساط جوجه  ی رو صندلمی و نشستاطی حمیرفت
 ها و دوباره مشغول گپ زدن ی رو صندلمی و بعدش نشستمیدی چاطی بزرگ وسط حزی مي رها و ماندانا هم سفره رو رومنو
 . که پسرا گفتن جوجه ها امادسمیشد
  گهی به همدمی زل زدجی پسرا که منو ماندانا گشی چشمک بلند شد و رفت پهی با رها

 . ها رو دادخی از سیکی مکث اومد و به هرکدوممون ی گرفت و بعد از کمخی چهارتا سازشون
 . و شروع کرد به خوردننشست
 . گفت و شروع کردی لبری تشکر زهی هم پروانه

 بلند شد و ی صندلي دهنش رو گرفت و زود از روي رو که گذاشت تو دهنش چشاش گرد شدن با دستش جلوکهی تنیاول
 .رفت
 . خندهری زد زی که رها پقمی رفتنش زل زدریه مس گشاد بي با چشایهمگ

 .دیخندی و غش غش مزی رو مدیکوبی و دستشو مزی گذاشته بود رو مسرشو
 

 کار تو بود؟:  دمی پرسمشکوك
 . خندهری سرشو تکون داد که اولش چشمام گرد شدن و بعدش منم زدم زدیخندی که ميهمونجور

 . که از منم بدترهنیا
 . زل زد به رهای و عصبی اومد و نشست رو صندلدهی پري با رنگ و روپروانه

 
 ؟یکنی نگاه منی چرا همچزمیعز: رها
 

 .کنمی نگاه ميمگه چجور:  پروانه
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 . واالدونمینم:  رها
 ی کوچولو مزه مزش کرد تا مثل قبلهی اولش نباری ای غذاش شد ولهی حرص روشو برگردوند و مشغول خوردن بقبا

 خخخخخخ.نباشه
 .می و سفره رو جمع کردمی که اوناهم تشکر کردن  بلند شدمی خوردن تموم شد از پسرا تشکر کرد همهیوقت

 . به شستن ظرفامی و شروع کردمی گذاشتنکی رو تو سظرفا
 .نتی داخل کابزاشتشونی و ماندانا مزدی و رها خشکشون مشستمی ممن

 که با پرت نکی رو که دستم بود و محکم پرت کردم داخل سی که منم ظرف بزرگنکی رو بزاره تو سوانی اومد تا لپروانه
 . رو لباس پروانهختی قسمتش رهی که توش جمع شده بود ی ابنکیشدن ظرف تو س

 . شدکهی تکهی که شکست و تنی انداخت زموانوی و لدی کشیغیج
 .ومدی داشت اشکش در مگهید
 

 ؟یکنی مکاری چي داریلعنت:  پروانه
 

 . عقب به من چهیرفتی نکردم ميمن کار:  من
 نی زمفتمی زد و به عقب هلم داد که کم مونده بود بنمی قدم اومد جلو و دوتا دستشو محکم تخت سهی نگام کرد و یحرص

 . از دست رها گرفتم و مانع از افتادنم شدمیول
 خوب گوش کن و تو گوشت فرو گمی چند تا نکته مهی دخترجون من کال اعصاب ندارم نیبب:  زل زدم بهش که گفت یعصب
 یوفتی با منم در نمنکهی سوم ايندازی بگو بخند را نميادی باهاش زنکهی دوم انمتیبی نمنی دورو بر رادونکهی اکیکن 
 ؟يدیفهم

 
 نیی واسم تعي که داری باشی خر کندازم،دومای بگو بخند راه می نداره من با کیاوال به تو ربط:   زدم و گفتم يپوزخند

  سوما؟یکنی مفیتکل
 
  پس چرا من گوش بدم؟دهی مثل تو گوش نمی کثافتهی ي به حرفاچکسیه
 
 بزنه که زود دستشو یلی شد که فاصله شو باهام پر کرد و دستشو برد باال تا بهم سی چای اومد نی حرفام براش سنگدونمینم

 . شددهی گفت و اخماش توهم کشی که اخچوندمیتو هوا گرفتم و پ
 ؟ههی بهم بزنيخوای بزنه حاال تو میلیاز مادر زاده نشده تا بهم س: گوشش گفتم  کی شدم و نزدخم
 . که سفت تر گرفتم و محکم فشار دادمارهی برونی کرد دستشو از دستم بیسع
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 .یولم کن لعنت:  پروانه
 

 .يدی از چشم خودت ديدی دی هرچگهی بهت اخطار دادم دفعه بعد دچیبه پرو بالم نپ:  من
 .رونی نگام کرد و رفت بضیبرگشت و با غ.م و محکم هلش دادم کردولش
 .کننی گشاد و دهن باز نگام مي داشتن با چشادمی کردم و برگشتم سمت رها و ماندانا که دیپـوف

 . توشرهی حشره مدیدیببن:  چونشون و گفتم ری گرفته بود رفتم جلو و زدم زخندم
 . حوالم کردن و دوباره به کارشون ادامه دادنی که دهنشون رو بستن و هرکدوم که پس گردندمی غش خندغش
 . تکون دادم و منم رفتم و به شستن ظرفا ادامه دادمسرمو

 .شد "نخود نخود هرکه رود خانه خود" ي و بعدش ماجرامی و با بچه ها گپ زدمی نشستگهی دکمی
 .نی رادونی تو ماشدیمن و ناچارا پروانه اومد و تمرگ رها و نباری ای ولمی رو جمع کردالیوسا

 . نشستننی راتنی هم تو ماشهیبق
 .نشی لب گفت و بعدش رفت نشست تو ماشری خداحافظ زهی سرد یلی خنی راتی خداحافظهنگام

 . چش شده؟ رفتارش عوض شدهنیا
 . اخم کرده بودمی هم از باغ برگشتنی با رادویوقت

   به خداکشهی مغزم نمگهی دهــــوف
 .گهی چه مرگتونه ددی بگدیای بخودتون

 . از حرصمیدی جلو نشست که منو رها ترکی زود رفت و صندلپروانه
 . و کجاها رفتدی دای و چدی خرای گفت که رفته بود فالن کشور و چنی راه فقط ور زد و از اتو

 .رفتی می داشت رو مخم اسکرسما
 .wc  و اونم بدو بدو رفتمی و نگه داشتنی گرفت که ماششیی تو راه دستشوخانوم

 
 .می اهنگ گوش کنکمی فلش رو بزن نی اای بيراد.پــوف چقدر ور زد:  من
 

 . رو به سمتش گرفتم که برداشت و به ضبط وصل کرد و هرچقدر تالش کرد باز نشدفلش
 

  شد؟یواااا چ:  من
 

 .شهیباز نم:  نیرادو
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 جلو رو باز کردم و ی شدم و در صندلادهی پنی واسه همادی ناجور در متی موقعدمی با ضبط ور برم که دکمی شدم تا خودم خم
 . نشد قفل کرده بود انگاریخم شدم دگمشو فشار دادم تا بلکه باز بشه ول

 . با انگشتش زد به کمرمیکی در حال ور رفتن با ضبط بودم که يهمونجور
 .دمی به کمر د برگردوندم که پروانه رو دستسرمو

 
  هــان؟:  من
 

 .نمی بشخوامی عقب مي برشهیم:  پروانه
 

 نی بشای باز کنم بعد بنویصبر کن ا:  من
 

 . فرستاد که منم دوباره خم شدم تا درستش کنمرونی حرص محکم بي از رونفسشو
 . کردهاااادای ضبط هم وقت پنیا
 بود و دهی فهمنوی پروانه رو حرص بدم که رها هم اخواستمی ربع گذشت و من هنوز در حال ور رفتن با ضبط بودم فقط مهی
 . وگرنه تا االن منو کشته بودگفتی نميزیچ
 

 ؟ي اصال واجبه اهنگ گوش بدیکنی روش کار مي ربعه دارهیعسل زود باش :  پروانه
 

 .گهی وز وز خرمگس رو نشنوم دي اهنگ گوش بدم تا صدادیاره گلم با:  من
 

 . نگاشون کردضی که پروانه با غدنی خندزی رزی و رها ريراد
 

 .شهی درست نمالی خیعسل ب: يراد
 

 . برو عقبایاووف خداروشکر حاال ب:  پروانه
 .نیتو برو عقب بش:  دستمو گرفت و روبه پروانه گفت نی برم عقب که رادوخواستم

 .کردنیخ در اورده بودم هم داشتن تو دلم جشن برپا م شاهم
 .گای شدم در حد اللفی خر کزدی مي داشت بندرقلبم
 . نشستم که پروانه هم با حرص رفت پشت نشستزود

 . باز کردمشموی از ابروهامو بردم باال و نیکی کنهی نگام می برزخدمی نگاش کردم که دنهی آاز
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 و به حرکت در نی و استارت زد و ماشدی زود دستشو کشکنمی به دستامون نگا مدی دی بود که وقتنی هنوز تو دست رادودستم
 . شد و زد پس کلمداشی دخترونه کنم که باز االغ جون پي فکراکمی باال و اومدم دی از ابروهام پریکی کارش نیاورد با ا

 
 ) فکرا نکن ال اله ال اهللانیاهللا اکبر صد بار گفتم از ا( 
 

 ؟یگنی استخاره ماچر
 
 )امایعسل جفت پا م(
 

 . باباباش
 
 )ی گفتم از دست رفتيدید(
 

 .می کوچولو خوش باشهی ول کن تورو خدا بزار اوووف
 

 . دگمه قرمز رنگ بود اونو فشار دادم که از قفل در اومدهی دستمو سمت ضبط بردم که دوباره
 

 جـــــــان؟
 

 . رو فشار دادم که اهنگ شروع به پخش کردی پلِدگمه
 . دخترونه بکنمي کوچولو فکراهی جون بزار االغ

 
 ) کوچولوهیفقط (
 

 .باش
 
  اونکارو کرد؟نمی جلو بشامی من بنکهی االن به خاطر ایعنی

 
 )بسه بسه ادامه نده(
 

 ... هنوز تموم نشده کهوااا
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 )نه بسه حرف اضافه هم نباشه(
 

 .پـــــوف
 

 . کرد که محل سگ هم بهش ندادمی توپ ازمون خداحافظي دم خونش که اونم با چش غره هامیدی پروانه جون رو شوتاول
 . خونهمی بردفی که خودمون تشربعدشم

 .می شدادهی پارك کرد که   هر کدوم پنویماش
 . به بدنم دادم و اول از همه وارد خونه شدمی و قوصکش
 .دنی خوابنای که سرمه جون ادادی نشون منی خاموش بودن و اچراغا
 . تو اتاقدمی به هردوشون گفتم و اروم و بدون سر و صدا از پله ها رفتم باال و چپيری بخشب

 . رو تخت ولو شدمدمی و کش موهام و باز کردم و پردمی شلوارك پوشهی رنگ و به همراه اهی تاپ سهی در اوردم و لباسامو
 .چسبهی االن خواب مشیاخـــــــــ

 .دمی از بالش ها رو بغل کردم و به همون حالت گرفتم خوابیکی
...... 

 
 .ی تشنم شده بود حساااابدمی شب بود که از خواب پري هامهین

 . رفتمنیی از پله ها پامالوندمی که با دستم چشمامو مي و در اتاقمو باز کردم و همونجورنیی پادمی تخت پراز
 .زی مي اب رو برداشتم و گذاشتم روي باز کردم و بطر روخچالی سمت آشپزخونه رفتم و در به

 . برداشتمیوانی و بازش کردم و لنتی سمت کاببرگشتم
 .ستی رو بردارم که متوجه شدم سر جاش ني دراز کردم تا بطردستمو

  پ کجاست؟اوا
 . باعث شد چشمامو ببندمنی برق رفتم و زدم که چراغا روشن شدن و ادی سمت  کلبه
 . چشامو باز کردم و اطراف و نگاه کردميچشمام عادت کرد اروم ال بعد که  کمی
 . سرجام خشکم زدی ولخچالی دور که نگاه کردم دوباره رفتم سمت هی

 . ترق استخوناش در اومد فک کنم رگ به رگ شدي محکم چرخوندم که صداسرمو
 اخخخخخ

 
 .دیکشی رو سر مي بو و  بطرسادهی تنه برهنه وامی بود که باز با ننیرادو
 .کردمی بر و بر نگاش مينجوری داشتم هممنم

 . رو برمکلی هماشاال
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 . داره باقلوووووووواکلیه
  االغ اومد زد تو سرمنی ادوباره

 
 ) شروع شد؟تیزبازیتو باز ه(
 

 .می بزار خوش باشای دادری گتوهم
 
 )ي بردتمویثی مملکت ابرو و حسی پلکینمونه (
 
 . حال ندارمگهی نده دریگ
 
 ) من آشپزخونه ندارميتو هال ندار(
 

 .نمی گمشو ببکنمااای نمی شوخمن
 
 تو گلوش و به دی چشمش به من افتاد اب پری که چشماشو باز کرد و وقتکردمی قلمبه شده و دهن باز  نگاش مي چشابا

 .سرفه افتاد
 مشت محکمتر به هی بسه بلند کرد و منم ي و با مشت محکم زدم به پشتش که دستشو به معنادمیی خودم اومدم و دوبه

 . جلودیپشتش زدم که دومتر پر
 . باز کردم و تند تند ابروهامو انداختم باالشموی نگام کرد که نضی و باغبرگشت
 .دادی نشون مي و خودشو جدکردی داشت خودشو کنترل می گرفته بود ولخندش

 .دمی پر کردم و تا ته سر کشگهی اب دوانیی لهی و خچالیت  سمرفتم
 . رفع شدمی تشنگشیاخـــ

 . شده بهمرهی خدمی بهش افتاد که دچشمم
 . شده هاااااازی هيادی ها زی تازگنیا

 
 )دی خوشش اندی بزی چو هزیه(
 

 زه؟ی من کجام ه؟ي از کجا در اوردنوی اهـا؟
 
 )دادی دسته قورت مهیاالن عمه بابام بود که داشت پسره رو (
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 .گهی عمه بابات بوده دحتما

 
 )می شدزی هنی وجدان امی هم شدی وقتمی نشدمی خـــــدا وجدان نشديمن سرمو از دست تو به کجا بکوبم؟ا( 
 
 . خداتم باشهاز
 
 )ستیفعال که ن(
 
 .کنهی نگام مرهی خرهی باز داره خدمی زل زدم که دي به االغ جون گفتم و به رادیی بروباباهی
 .کردی به باال داشت اسکن مبنی و از پانیی باال به پااز

 . و اوضاعم خوب باشه صلوااااااتوضع
 . مکث سرمو خم کردم و به لباسام نگاه کردمی دهنمو با صدا قورت دادم و با کماب

 بلــــــــــــــــــــــــــــــه
 

 غ جون روشن و دلم االچشم
 
 .تی قوزمکنهی استفاده رو متی داره نهانمی اسادمی بدبخت وازی هنی اي تاپ و شلوارك جلوبا
 . چشماش گم و گور شدمي از جلوي نگاش کردم و بعدشم زودضی و با غزی و گذاشتم رو موانی و لدمی بلند کشینیه

  الدنـــــــــــــــــگي بخندخیکــــوفت رو :  خندش رفت رو هوا از همونجا داد زدم ي که رفتم صدانیهم
 

 . رفت کف پام خاك تو گورم کنن اونم از نوع رسششرفم
 . و دستمو گذاشتم رو دهنمدمی کشي بلندغی و به چهرم زل زدم جسادمی وانهی آيجلو
 ده؟ی دينجوری منو انی ايوااا

 . م بدتر شده بود انگار برق گرفته باشه از جنگل امازون هموهام
 . شونه کردم و صافشون کردمی بدبختبا

 .دمی رو تخت دراز کشدمی پردوباره
 .زدمی که زود پسش مدیکشی فکرم سمت اون باقلوا ها پر میه
  داره هاااااایکلی عجب هیول
 ......با

 . خفه خون گرفتمدمی االغ جون رو دي لبو شده افهی قیوقت
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 . نشم صلوااااااااتخل
 
 از چارهی بهش رفتم که بی چش غره توپهی بلند شدم و شدی منمیری و مانع خواب شخوردی که رو صورتم مدی نور خورشبا

 . شدمیترسش پشت ابر قا
 
 * خل شدنکهی اا؟ی عادیصلوات نفرستاد*
 
 گهی ددمی پوشی دست لباس درست و حسابهی و رونی اومدم بي مربوطه و ضروراتی رفتم و بعد انجام عملي سمت دشوربه

 . تکرار نشهشبی ديماجرا
 . باز کردم و خارج شدم که رها هم همزمان باهام از اتاقش خارج شددرو

 . سمت پله هامی و رفتمی گفتگهی به همديری و صبح بخسالم
 

 مییییییی سر بخورایعسل؟ ب: رها
 

 م؟ی کنکاریجانا؟ چ:  من
 

 .ـــــــمیبسر: رها
 

 .ي رو بردی فردوسيابرو:  من
 

 .کنهی بابا فردوس خودش درك میخیب: رها
 

 زد کی مالق کوچهی سر خورد و اخرش نیی و سرمو تکون دادم که رفت نشست رو نرده پله و دستشو تکون داد و پادمیخند
 .نیکه با باسن مبارك افتاد رو زم

 . گفت و بلند شدی که کوفتنیی که از پادمی غش خندغش
 

 .زننی مالق مي بدم چجورادتیصبر کن : دم  زداد
 

 .نیی نرده و سر خوردم پاي رونشستم
 . و زبونمو واسش دراوردمدمی که رها دهنشو واسم کج کرد منم خندستادمی مالق قشنگ زدم و اهی بودم که اخرش

 . به کوفت کردنمی ها و شروع کردی رو صندلمی نشستمیرفت
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  زد کثافت؟ی چه مالقيدیداداش د:  رها
 . نبودنالی هم پورفشنیهمچ:  گفت کردی که قهوه اشو کوفت مي هم سرشو تکون داد و همونجوري که راددمیخند

 
  باز مونده بوددهنم

  هست؟نالیپورفش "اداشو دراوردم"نه تورو خدا واسه تو :  من
 

 . هاااااااااااهیزم کال استاد مهارت رنیداداش ا:  زل زد بهم که رها گفت ثی تکون داد و خبسرشو
 

 .ی هستي در چه حدنمی ببمی دور مسابقه بدهی:  ابروهاشو انداخت باال و گفت يراد
 

 . باشنوی واه اواه
 

 ؟ی به خودت مطمئنیلیخ:  من
 

 . کارانی هااااااااا از من گفتن بود عسل حرف نداره تو ایداداش مواظب باش: رها
 

 .دی دمیخواه: نیرادو
 

 .کشمممممممممی روز مهی داداشتو نیمن ا:  شد و رفت باال که برگشتم سمت رها و با حرص گفتم بلند
 

  يهووووو: رها
 

 !!ي شد پ؟ از صبح که طرف من بودیچ:  من
 

 اون فرق داشت:  رها
. 

 . رفت باالدیخندی که مينجوری و بلند شد و همدی برداشتم سمتش تا بزنم لهش کنم که زود فهمزی دراورد که خزبونشو
 . گوشمي زنگ خورد که برداشتم و گذاشتم رومیگوش

 
 .الو سالم دخترم:  سرهنگ
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 .سالم عموجونم:  من
 

 . باشنجای اشی راس ساعت شمیدخترم امروز جلسه دار:  سرهنگ
 

 .چشم عموجون:  من
 

 . فعالزمی بال عزیب:  سرهنگ
 

 .خداحافظ:  من
 
 .ــــــــولی ارمی متی مامورهی جـــــــــــون اخرش اخ

 . رفتم طبقه باالدادمی قر می و هرازگاهزدمی که بشگن مي تشکر کردم و همونجورهی شدم و از سرمه جون و بقبلند
 . اومدامای پلی رو باز کردم که سي فاي برداشتم واموی دوش گرفتم و گوشهی

 .دمی رو کال پاکهمشون
 
 

  و چادرم رو مرتبدمی فرمم و پوشلباس
 .رونی از خونه زدم بی و گوشنی ماشچیهمراه سوئ و به کردم
 . شدم و به سمت اداره حرکت کردمنمی ماشسوار
 . و پارك کردم و وارد شدمنیماش
 .دادمی و منم سرمو تکون مزاشتنی راهرو همه بهم احترام ميتو

 . سرهنگ درو باز کردم و وارد شدمدیی دو تقه به در زدم که با بفرماسادموی در وايجلو
 .ی دادم که ازاد داد و منم نشستم رو صندلاحترام
 زل زده زی مي روي نشسته بود و به ورقه هاينجوری سرهنگ همی ولمیکردی شروع مدی بود و االن باشی ساعت شدرست

 .بود
 

 م؟یکنیسرهنگ شروع نم:  من
 

 .می شروع کنارنی بفی  تشري سرگرد احمددیصبر کن:  زد و گفت ي بلند کرد و لبخندسرشو
 
 .نیی گفتم و سرمو انداختم پای اهانهی
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 ؟؟؟؟ي احمدسرگرد
 . فرو رفتممی باال انداختم و تو جلد جدي اشونه

 . کرد و اومد نشست ور دل منی عذرخواهرشی اومد و به خاطر تاخقهی هم بعد از چند دقي احمدسرگرد
  قحط بود؟جا

 .هی در مورد چتی مامورنی انمی دادم به سرهنگ تا ببحواسمو
 . که منو انتخاب کنهشاالیا
 . حاضر بودن رو از چشم گذروندم فقط چند تا از سرگردا و سروان ها بودننجای رو که اي دور افرادهی

 
 دست ی رومونه که توهر کار خالفشی باند بزرگ پهی  رهیگی تو تهران صورت منی که قراره بریتی مامورنیخب ا:  سرهنگ

 ......،مواد،اعضا و داره قاچاق انسان
 
 

 رو تی کل ماموردیتونی مکی اشتباه کوچهی تمام حواستون به رفتار و کارتون باشه،چون با دی بانیاونجا که قراره بر: سرهنگ
 . حواستون جمع باشهگمی پس از االن مدیلو بد
 .گمی همه افراد رو انتخاب کردم و اخر سر بهتون ممن

 .شهی باند منیهمه وارد ا رو داره اول از ی از افرادمون که نقش مهمیکی
 دست راستش که نی و به خاطر همهی  چشیماری بمیدی داره و هنوز نفهميماری بهی هست که ی رجبلی باند دننی اسردسته

 .برنی مشی باند رو پي که خواهرشه کارای هست و پسرعموشه و دست چپش پارال رجبیآرتام رجب
 جلب کنه ي کنه اعتمادشونو جوری به عنوان پرستار وارد باند بشه و سعدی داره باتمونی رو تو ماموری که نقش مهمي فرداون

 . بزارنارشی فکر کنن در اختنکهی شد بدون ايکه هرکار
 .کننی نمی اصلاناتی شمارو وارد جردی تا اعتمادشونو جلب نکندی دقت کنپس

 .لی همون دست راست و دست چپ دنای ی اصلي به مهره هامی اما برسو
  و فرستهی می و اونارو به دوبزنهی دخترا رو گول مشتری و پارال هم بدهی بزرگ و معامالت مهم رو ارتام انجام مي کاراشتریب

 ......  تو قاچاق انسان هم دست داره وی به نوعخرنی عرب اونا رو مي هاخیاونجا ش
 . مهمهیلی هاش خیکی از اون تی مامورنی اي سرم درد گرفت انگاريوااا
 
 )گهی حرف زد دنهمهی مهمه که اپ(
 

 . منو هم انتخاب کنهدوارمی انتخاب کرده؟اماروی حاال به نظرت کیگی مراست
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 )شاالییا( 
 

 .ییایمیسرگرد عسل ک:  سرهنگ
 

  گفت؟ جان من؟هان؟منو
  واقعا منو گفت؟ای کرده دای گوشام مشکل پمن
 
 )گهی دگهی تورو میزنیاه چقدر زر م(
 

 د؟یگیسرهنگ بنده رو م:  من
 ا؟ی عامی دارییایمی به اسم عسل کي اگهی کس دنجایا:  زد و گفت يپوزخند* ياحمد* نیام

 داره خواستم جواب دندون ی چلغوز اسگــــــــــــــــــول اصال مگه به تو ربطتیالدنگ قوزم. به تو چه اخهکثافت
 .فتم گری بهش بدم که با لحن کوبنده سرهنگ الل مونیشکن

 
 . لطفادی مراقب حرف زدنتون باشيسرگرد احمد:  سرهنگ

 . جــاننی بســـــوز امههههههه
 
 )يچه زود دخترخاله شد(
 
 .ارماااااااای و از تو درمنی حالتو ندارما حرص امنیبب
 
 )باشه باشه لبو نشو حاال من رفتم(
 
 .شاالااااااای اي برنگردگهی ديبر
 

 .بله دخترم: مهربونش گفت  برگشت سمت منو با لحن سرهنگ
 . که منم بلند شدمرونی بلند شدن و احترام دادن و رفتن بهمه

 
 دخترم؟: سرهنگ

 
 بله؟:  من
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 ..... چونی حواستو کامال جمع کنخوامی متی مامورنیدخترم تو ا:  سرهنگ
 

 . ندارميدی نداره چون امی هم فرقرمی بمست؟ههی امکان برگشت نیعنیچون؟چون؟
 

 مثل نمی که اشاالی مراقب هستم اهی مهم و خطرناکتی ماموردمی فهمنی که کرديدی عموجونم از اون همه تاکدونمیم:  من
 .رسونمی به اتمام می به خوبی قبلي هاتیمامور

 
 .ی کامل رو دارم موفق باشنانی دخترم من بهت اطمدونمیم: سرهنگ

 . زدم و تمام اطالعات رو در مورد افراد باند گرفتم و از اداره خارج شدميلبخند
 .شدمی افتادم و عازم تهران می راه مدی فردا باو

 . شدم و به سمت خونه رفتمنمی ماشسوار
 ای عانکهی انی و مهمتر از اکشهی چقدر طول متی مامورستی بگذرونم چون معلوم نپی گرفتم کل روز و با بروبچ و اکمیتصم 
  جون سالم به در ببرم؟تونمیم
 
 *کشهی جون که منو مي وگرنه رادي جون سالم به در ببردمیبا*
 

...... 
 

 . باباي نکن اــــنیعــــــــــــه رادو:  من
 

 .گهی دهینجوریبرو بابا ا: نیرادو
 

 .نمیبدش به من بب:  من
 

 .زدم که اومدن رو صدا هی گذاشتم و بقنی زمي ها رو ازش گرفتم و روکارت
 .می و نشستمی حلقه ساختهی

 .ی گذاشتم و شروع کردم به سخنراننی زمي رو رويبطر
 

 را انجام زی انگجانی و هی عالاری بسکنمی مدی تاکاری بساری بسي بازکی تا می مکان جمع شده انیاهم اهم هممون تو ا:  من
 ...... ومیده

 .می اخـر مسخره بازیعنی بودن از خنده من خودمم خندم گرفته بود دهی پوکهمشون
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 ی کنی سخنرانخوادینه نه نم:  دستشو برد باال و گفت یکی که دلشو گرفته بود اوني ادامه بدم که پرهام همونطورخواستم
 . ؟اونو بگومی کني بازمیخوای مي ،چجورالیخیجان عمت ب

 
 تهش که به دارهی و برمتاری افتاد اون گی سرش که به کمیچرخونی منویست ا که هي بطرنیخب ا:  کردم ي خنده اتک

 تهش افتاده ي که بطری نوشته شده و اونی اهنگهی هر کارت ي روداره،ی رو برمنی زمي روي از کارت هایکی افتاد یهرکس
 تار بزنه قشنگه؟ی گدی که سرش افتاده بهش بای بخونه و اوندیبهش با

 
 ←   اشاره و شصتشون رو به هم چسبوندنيهمشون انگشتا

 .می رو شروع کردي روبه همشون زدم و بازیچشمک
 .نی و تهش افتاد به ماندانا و سرش به ارتدی و چرخدی چرخيبطر

 . کردمشی پاهاش گذاشت و تنظي که اونم رونی و دادم دست ارتتاریگ
  کارت برداشت و پشتش رو نگاه کردهی ماندانا

 
 . هاقهی دقنیبهتر:  ماندانا

 . زدتاری هم گنی کرد و شروع کرد به خوندن که ارتی سرفه مصلحتسه
 

  هارو دارمقهی دقنیبا تو بهتر:  ماندانا
  ندارمي چشات کاري تماشاجز

  من بودي نگات برايای دریکاشک
  تو دري خوشبوعطر
  من بوديهوا
 ستی دورو ورم نی تنهام و کساگه

 ستی جز تو در سرم ني فکرنهی اواسه
 دی کردن و فهمی زندگشهی مباتو

 دی رو بوسی خوشبختي گل روشهیم
...... 

 
 هم به شانسش ی عجب اهنگخوندی باتموم احساسش میکی و اون زدی میکی هم زل زده بودن و ي چشاي توهردوشون

 .اومد
  هم آره؟نایا. زل زدم بهشونثیخب
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 . کش رفتشتری چند تا جرقه تو ذهنم خورد و لبخندم بهی
 خخخخ.می افتادی عروسهی به به
 

 .رونی گفت و رفت بي با اجازه انی که تموم شد ارتاهنگ
 . و سرش افتاد به مني رو ماندانا چرخوند که تهش افتاد به راديبطر

 دی د پشتش روی هم کارت رو برداشت و پشتشو نگاه کرد وقتنی پاهام رادوي مکث برداشتم و گذاشتم روی و با کمتاریگ
 . نشستی کم رنگ زد و تو چشاش برق خاصيلبخند

 
 دوست دارم:  نیرادو

 
  ترق اسخونام اومدي چنان بلند کردم که صداسرمو

 
 ؟یاز ک..از :  من
 

 .یی پاشایمرتض:  نیرادو
 

 . و شروع کردمدمی کشتاری گمی سي و دستمو رودمی کشیقی عمنفس
 

 وونمیاز عشقت د:  نیرادو
 خونمی زندم ازتو من متا
  دوست دارمیلیخ

  دوست دارمیلی من خعشق
 شهی تو اروم مي امشب قلب من تو دستااز

....... 
 

 .خوندی و اون مزدمی هم و من مي تو چشمامی زده بودزل
 .خوندی اهنگ رو می بود و کامال به طور خاصی چشاش برق خاصتو
  ضربان قلبم رفت رو هزارباز
 

...... 
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  دوست دارمیلیخ
  دوست دارمیلی من خعشق

 
   دارم دستاتودوست

  عشق منرمیگی دستام متو
  ارومم
  تو قلبمي  اومداهسته
 زمی دارم عزدوست

 ای حاال تا اخر دناز
 !!!ای دنهی خوامتی مینیبیتو چشمام م!!!

  دارمدوست
  دارمدوست
  دارمدوست

...... 
 .... یعنی اخرش به فکر فرو رفتم يبا جمله ها. فوق العاده محشر بودصداش

 
 "ای دنهی خوامتی مینیبیتو چشمام م"
 

 .دیدرخشی توشون بودن چشاش می به چشماش نگاه کردم برق خاصیوقت
 ؟یعنی داره امکان

 
 ) هات اومدنشیجواب ازما(
 

  شد؟ی چخب
 
 ) درست از آب دراومدصمیتشخ(
 

  بود؟ی چصتی تشخمگه
 
 )فته ري در واقع شدیشی عاشق مي کثافتتتتتتتت دارشعووووریب( 
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 . نبودی خوبی خنده داره االغ جان اصال شوخیلی من؟ واقعا؟ خی مـــن؟اونم نه هرکس؟یچــــــــــ
 
 ) کنم؟؟ی که شوخخورهی دارم به چهرم میمرض مگه من باتو شوخ(
 
 ....یعنی

 ..... منمن
  امکان ندارهنه
 .اطی تو حدمی گشاد شده همشون گذشتم و پري چشماي و پرت کردم و از جلوتاریگ 

 .شدی روبرو شدم چم منی با رادوی که وقتکردمی فکر مرمی چند هفته اخنی رفتار و اخالق ابه
 ،شدمی غرق مکردمی تو چشماش نگاه میوقت
 شدمی مگم
 .شدی معتری تپش قلبم سرگرفتمی ضربان قلب مشدی مکی بهم نزدیوقت
 .گرفتمی اروم مرفتمی تو آغوشش فرو میوقت

 ......نای اي همه
 
 گفتم ی بهت گفتم مراقب باش هی نکنه هکارتی خـــدا بگم چي رفت اي که عاشق شدنهی نشون از انای ايبله همه (

 ) بســــوزششی شد حاال تو اتنی کو گوش شنوا اخرشم همی بهت گفتم و گفتم ولی هری اون دل المصبتو بگيجلو
 

 دونستمی تو سرم ،اخه من از کجا میزنی مي داري بدي دل دارنکهی دستت درد نکنه عوض اي کمک کردیلی واقعا خیمرس
 .ارهی درمي جنبه بازی از حدش بشتری  دلم بگهید
 
 )ي عاشق شديدیفهمیخوب شد من گفتم واال اصال نم. اخهیدونی میتو کال چ(
 

 .یگفتی نمکاش
 
 ؟ی راحتنی عاشق شدم رفت؟به همی راستی راستیعنی

  اخمونی شدم؟رادوی عاشق کاونم
  سردنیرادو
  تفاوتی بنیرادو

 ده؟ی به اونم مدهی که به من دست میی اون حالت هاکمهی نزدی اونم دوسم داره؟وقتیعنی
  هنوزم پروانه رو دوست داره؟ای
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 . گارد گرفتمزود
  پروانه رو دوست داره مگه دست خودشه؟کنهی مغلط

 .الدنگ
  یلعنت
  االن بفهمم که عاشق شدم چرا؟دی چرا بااخه
  و قراره ازش دور باشمتی ماموررمیه دارم م کی وقتچرا
 . بفهمم که عاشق شدمدی باستی خطرناکه و امکان برگشت نتی مامورنی اکهی وقتچرا
  چایخدا

  اخه چرا؟را
 . دادم زانوهامو تو بغلم جمع کردم و سرمو روش گذاشتمهی و به درخت تکنی رو زمنشستم
 . نه باالرفتی منیی داشتم المصب نه پاي بدبغض
 . و به سمت حوض رفتمدمی کشیقی عمنفس

 .دمی مشت اب به صورتم پاشهی داخل اب فرو کردم و دستامو
 . تو دستم گرفتم و رفتم داخلموی حالم جا اومد که گوشکمی

 
  چت شد؟هویدختر : نیارت
 

 . زنگ خوردمیگوش:  من
 

  بود حاال؟یک: پرهام
 

 .به توچه فضـــــول:  من
 

 . تفاوت رومو ازش گرفتمیکرد که ب چپ نگام چپ
 . زل زده بود بهمروحشی سردو بي افتاد که با چشانی به رادوچشمم

 .  زدمخی
  شد؟ينجوری اچرا

 . دلم گرفتومدی چشاش اصال خوشم ني سرداز
  گرفتممویتصم

 . نشون نداده که دوسم داره من عمرا پا جلو بزارمای اون بهم نگفته کهی پام بزارم تا وقتری غرورمو زتونمینم
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 . کوچولو هم موفق شدمهی رو نشون بدم فک کنم یروحی و بي کردم تو چشام سردیسع
 .ارمی چشاش دووم بنی داره فک نکنم بتونم در مقابل ایی المصب عجب چشمایول

 . که تهش افتاد به سامان و سرش به پرهاممی رو چرخوندي بطردوباره
 . و تهش به مننی که سرش افتاد به رادومیسه دور دوباره چرخوند بعد

 . کارت برداشتمهی و برداشت که منم تاریگ
 . دراومدهی چنیشانس منو باش بب. زدمي اسم اهنگ لبخنددنی دبا
 

 چشمات:  من
 
 . بعدش شروع کرد به زدن و منم با تموم احساسم خوندمی جا خورد ولکمی

 
  قشنگهیلیتو که چشمات خ: من

 بهی عجیلی چشمات خرنگ
 بهی نگاهت واسه چشمام گرم و نجنهمهی که اتو
  قشنگگهیلی که چشمات ختو

 بهی عجیلی چشمات خرنگ
 بهی همه نگاهت واسه چشمام گرم و نجنی اتوکه

  کههی که چشات شکل نقاشیدونستیم
  نهای یدونستی مدی کششهی می بچگتو
  نهای یدونستیم
 دی دشهی کمونو منی تو رنگي چشماي که تویدونستیم
  انهی یدونستیم
  نهای یدونستیم
 ي سوزوندیلی دلمو خي که نموندیدونستیم

 ی ازم گرفتچشاتو
 ي رسوندهی تا گرمنو

 ی که چشامیدونستیم
 ی ارزوهامهمه

 ی تو تموم لحظه هامشهی که همیدونستیم
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....... 
 

 و از عشقم دور باشم تی اومد که قراره برم مامورادمی ی وقتی به بدنم دادم ولی شدم و کش و قوصداری بی خوبدی امهی باصبح
 .اه از نهادم بلند شد

  تو سرم کنم؟ی چه خاکحاال
 اوووووووووووووووووووووف

 د؟ی تفاوت رو داریی نه خداشمی منم عاشق مشنی عاشق ممردم
 . رفتم و دستو صورتمو شستم و رفتم سر کمدمیی در هم به سمت دستشوي اخم هابا

 . توشختمی رالموی رو در اوردم و وساچمدونم
 .کردی می زن و شوهر زندگهی خونه گرفته بودن که طبقه باالش هی تهران واسم تو

 .نیی و به همراه چمدون رفتم پادمی پوشلباسامو
 . تعجب کردندنی منو با چمدون دیوقت
 

 ؟ي برییجا قراره زمیعز:  جونسرمه
 

 تی مامورهی رمی سرمه جونم دارم ماره
  نهای بتونم سالم برگردم ستی که خطرناکه و معلوم نیتی مامورهی
 ستی معلوم نیچیه 
 . تحمل کنمشوی دورتونمی مي چطورنکهین،ای مهم تر از او

 .زنهی االنشم دلم داره واسش پرپر منیهم
  بهش بگم؟ي رو چجورنایا

 .دمی کشقی نفس عمهی و نیی سرمو انداختم پای تو چشمام حلقه بست ولاشک
 

 .تی تهران واسه ماموررمیدارم م:  من
 

 .زنی نزاشتم بری منم بغض داشتم ولختنی بغلم و اشکاش ردی زود اومد و پررها
 

 نخورم کجا برم؟ تورو ي تا حلوارمیمی نترس نمدمی قول مگردمی زود برم؟یکنی مينجوریعــــه رها چرا ا:  من
 
 .تف تو احساساتت  کنم:  گفت کردی مهی که گري به کمرم و همونجورزد

 . که سرمه جون هم اومد جلو که اونم بغل کردمدمیخند
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 . مراقب خودت باشیلیدختر گلم خ:  جون سرمه

 
 .دیچشم خاله جون دعام کن:  من
 

 .زمیحتما عز:  جون سرمه
 

 ی رو نداشتم و اونم وقتیچی دل و دماغ هی گفت که اول صبحونه بخورم بعد برم ولیلی جدا شدم و سرمه جون خازشون
 . اصرار نکردگهی حوصله ندارم ددیفهم

 . پکر شدافمی قرونی سرمه جون گفت که رفته بی وقتی ولنمی هم ببنی صبر کردم بلکه رادوکمی
 .ی لعنتاههههه

 جا يزی چنمی دور اتاقو از نظر گذروندم تا ببهی برداشتم و موی و گوش رفتم باالي برنداشتم واسه تندموی اومد گوشادمی هوی
 .نزارم

 . خوردنی اتاق خارج شدم که چشمم به در اتاق رادواز
  نهای دل بودم برم دو
 . رفتم سمت اتاق و درو باز کردممی تصمهی با
 .دمی که چشمامو بستم و به مشامم کشدیچی عطر تخلش تو هوا پيبو

 . افتادزی مي دور اتاقو نگاه کردم که چشمم به قاب عکس روهی و دمی کشیقی عمنفس
 . سمتش رفتم و برش داشتم و نگاش کردمبه

 . بودسادهی وای ژست خوبهی بود که با نی رادوعکس
 . قد و باالشقربون

  عکس و بردارم؟شهی میچ
  که من برداشتم؟فهمهی کجا ماز

 گه؟ی گم شده دگهی مفوقش
 .دمی دزی مي رو رویکی عطر کوچشهی خارج شم که شخواستمی زدم و از اتاق مي کردم و لبخندمیا مانتوم قری و زعکس

 . داشبوردي و زود عطر و عکس رو گذاشتم تونی تو ماشدمی و پرنیی و رفتم پادمی زود قاپاونم
  خطرناكتی مامورکی ي به سوشی شدم و پنمی کردم و سوار ماشی از همشون خداحافظدوباره

 
...... 

 ..!ےعنـی عشــقــ
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 ےوانگی و دے مستےعنی عشقـــ
 

 ےگانگی با جهان بےعنی عشقـــ
 

  شب نخفتن تا سحرےعنی عشقــ
 

  سجده با چشمان ترےعنی عشقــ
 

 ختنی سر به دار آوےعنی عشقــ
 

 ختنی حسرت رڪ اشےعنی عشقــ
 
   دےعنیعشقــ   

  رسوا شدنرجهان
 

  پروا شدنی سست و بےعنی عشقــ
 

   سوختن با ساختنےعنی عشقـ
 

  را باختنی زندگےعنی عشقــ
 

  انتظار و انتظارےعنی عشقــ
 

 اری عکس ینی هرچه بےعنی عشقــ
 

  بر در دوختندهی دےعنی عشقــ
 

  در فراقش سوختنےعنی عشقــ
 

  التهابي لحظه هاےعنی عشقــ
 

  ناب نابي لحظه هاےعنی عشقــ
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  با پرستو پر زدنےعنی عشقــ

 
  آب بر آذر زدنےیعنی عشقــ

 
  آه شبان،ی سوز نَ،ےعنی عشقــ

 
 مانڪ نی رنگی معنےعنی عشقــ

 
  دل سوختهي شاعرےعنی عشقــ

 
  افروختهی آتشےعنی عشقــ

 
   گفتن سخنی با گلےعنی عشقــ

 
  خون الله بر چمنےعنی عشقــ

 
  شعله بر خرمن زدنےعنی عشقــ

 
  رسم دل بر هم زدنےعنی عشقــ

 
  نمازکی,ممی تکی ےعنی عشقــ

 
 ازی راز و نی عالمےعنی عشقــ

 
  نه؟ای اونم دوسم داره ای که اکردمی فکر منی راه فقط داشتم به رادوتو

 روح که فکر ی مواقع سرد و بی بعضی دوسم داره ولدی شاگمی مکنمی که االن که فکر مشدی مواقع نگاهش خاص میبعض
 . دوسم ندارهکنمیم

  عاشقش بشمدی با چرا االناخه
 . خوش بهم نشون بدهي رودمی بار ندهی که ی زندگنی به العنت
  شدم و عکس رو از داشبورد برداشتم و بهش نگاه کردمخم

 . افتاده عشقمگری چه جنیبب
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  بشمفداش
 .شهی و حواسم پرت مکنمی نگاش می باشه هرونی اگه بدونستمی و دوباره گذاشتمش تو داشبورد چون مدمی وبوسعکسو

 دمی که فهمشبی دی ندارم وليدی امگفتمی ماوال
  دارمی بزرگ به زندگدی امهی

 .کنمی و حلش مرسونمی به اتمام متی و با موفقستی خطرناکه و امکان برگشت نگنی که متی مامورنی اییایمی عسل کمن
  دی منتظرم باشگردمیبرم

 .گردمی برمحتما
....... 
 .دمی به تران رسادی اونم به کوب و بدون توقف زی از چند ساعت رانندگبعد

 . شدمابونی انداختم و بعدش فرمون به سمت راست کج کردم و وارد خگهی نگاه دهی رو ادرس
..... 
 جلو رو باز کردم و از داشبورد ی برداشتم و بعدش در صندلنی شدم و چمدون رو از صندوق ماشادهی و پارك کردم و پنیماش

 .و برداشتم عطر شهیعکس و ش
 . انداختمی سرمو بلند کردم و نگاهسادموی ساختمان وايروبرو

 . سرهنگ بودنيکای و طبقه باال هم نزدشدمی ساختمان دوازده طبقه که من تو طبقه نهم مستقر مهی
 . و دکمشو فشار دادمسادمی در اسانسور واي و وارد شدم و جلودمی کشیقی عمنفس

 . پخش شدیتی رو فشار دادم که در بسته شد و اهنگ ال باز شد که رفتم تو دکمه دهمدر
 . و درش باز شدستادی که گفت طبقه دهم اسانسور ای زنفی ظري صدابا

 عسل دیشما با:  زد و گفت ي لبخنددی منو دی و وقترونی اومد بی مسنبای خانوم تقرهی در رو فشردم که در باز شد و زنگ
  درسته؟یباش
 

 .بله خودم هستم: زدمي لبخندمتقابال
 

 . تو گلمایب: خانوم
 
   لب گفتم و وارد شدمری زيدی ببخشهی

 . پاهام گذاشتمي مبل نشستم و دستامو توهم قفل کردم و رويرو
 . شربت بود اومد و نشست رو مبلي هاوانی که توش لینی سهی با
 

 .دی رو بهم بدنیی خونه طبقه پادی خانوم قرار بود شما کلدیببخش:  من
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 .ادی اقا بدیخب صبر کن مج.گلم اسم من نرگسه راحت باش:  خانومه

 
 .ي حتما خسته اي تازه از راه اومدزمیبخور عز:  شربت اشاره کرد و گفت وانی زد وبه لي تکون دادم که لبخندسرمو
 . قلپ ازش خوردمهی رو برداشتم و وانی کردم و ليتشکر

 . رفتمنیی کردم و به طبقه پای تشکر و با اجازه خداحافظکی رو داد که منم بادی اوردن و کلفی اقا هم تشردی مجنی چند مبعد
 . باز کردم و وارد شدمدی با کلدرو

 . رو پرت کردم و کفشامو دراوردم و رو مبال ولو شدمچمدون
 . خونهی و بعدش رفتم به وارسدمی با دستام مالچشامو

 .  بردم که بزرگ بودی اتاق داشت که چمدون رو تو اوندوتا
 . بودی گفت خونه بزرگشهی مبایتقر

 . تخت و زل زدم بهشکی نزدزی عطرو گذاشتم رو  مشهی و عکس و شدمی تو کمد چلباسامو
 نمش؟ی دوباره ببتونمی میعنی

 . کردم و کالفه وار دستمو تو موهام فرو بردمیپــــــوف
 .دمی بودم به عکسش چشام گرم شد و خوابرهی که خي و همونطوردمی تخت دراز کشرو

 ⬆❤ ــــــنیــــــ رادو⬆❤
 

 .ستی روزه که کالفه شدم و کارام دست خودم نچند
 . چه مرگم شدهفهممینم
 . النور شدی نور علگهی که عسل زل زد تو چشام و خوند دی اهنگبا

 . که تونسته با کاراش منو به خنده بندازههی دخترنی اولعسل
 .دمی رو هم انجام داده باشه،بهش نخندای کار دننی اگه خنده دارتری که حتيردختر به حال هتا
  دختر باهمشون فرق دارهنی ایول
  نداشتموی حسنی با پروانه هم همچي دوران نامزدتو

 . عاشقش نبودمی موقع ها من پروانه رو دوست داشتم ولاون
 ستی و رفتارام دست خودم نکارهام

 .  از دستم کالفه شده که عسلدونمی منوی او
 کنهی حالتام هر دفعه فرق مچون

 
 ) گهی دي هنگ داریعنی اگه خالصش کنم گهید*
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 . دارهری حالتام تاثریی فکرها تو تغنی و اکنمی مي فکرهیهربار .ستی کنترل کنم و دست خودم نتونمی نمنوی من او
 
 

 .می اداره و چند تا کار کوچولو هست اونارو انجام بدمی روز بعدش سامان زنگ زد و گفت که برصبح
 . نداشتم که انجام بدم قبول کردمی بود و کار مهمی چون وقتم خالمنم

 
 * اخه؟يتف به روت چرا قبول کرد*
 
 می از پرونده ها کار کردی ساعت هشت شب کال رو بعضتا

 .دی پرت کرد و با انگشت اشارش چشاشو مالزی مي رو روخودکارش
 
   چند تا کار کوچولویخوبه گفت:  نم
 

 . اوردي رو احمدي بعدي پنج تامی رو فقط قرار بود روش کار کنیبابا کارا کوچولو بودن همون دوتا پرونده اول:  سامان
 

 ؟يتو چرا قبول کرد:  من
 

 . و قبول کردمدمیکه گرخ "دیبا " چنان با تحکم گفتی ولتونمیاولش بهش گفتم نم:  سامان
 

 . سوالری زيبرد:  من
 

 . نده حاال مگه بد شد بهت؟ االن تو خونه قرار بود حوصلت سر برهری بابا توهم گدونمیم:  سامان
 

 .شدمی خسته نمگهی درفتیاگه حوصلم هم سر م:  من
 

 . گفت که بلند شدم و پرونده هارو برداشتمیی برو باباهی بلند کرد و دستشو
 

 .خب من فعال خداحافظ:   من
 

 .يبابا: سامان
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 . حرکت کردمي اتاق خارج شدم و به همراه پرونده ها به سمت اتاق احمداز
 .دمی رو شننی سرهنگ و امي درو باز کنم که صداخواستم

 
 .دیفرستادی متی مامورنی اونو به ادیجناب سرهنگ به نظرم نبا:  نیام
 

  کنمکاریچ دی بادونمی من دخالت نکن من خودم خوب مي تو کارانیام: سرهنگ
 
 خورهی مي سرهنگ ضربه بدیول:  نیام
 

 ؟هان؟ی نگرانشی چيبرا:  سرهنگ
 
 : .... نیام
 

 .ی کنحی کارامو توجنمی به بعد نبنیهفته بعد نوبت توعه خودتو اماده کن در ضمن از ا:  سرهنگ
 
 .بله جناب سرهنگ:  نیام
 

 .رونی کنار که در باز شد و سرهنگ رفت بدمی کشزود
 کرد؟؟؟؟ی صحبت می کدرمورد
 و دستمو روشون زی مي بگه که پرونده هارو گذاشتم جلوش رويزی کرد و خواست چی در زدن وارد شدم که اخمبدون

 .گذاشتم
 

 . کنهلی تاپرونده هاتون رو تکمدی بسپري اگهیتموم شدن فقط دفعه بعد به افراد د.نی از انیا:  من
 
 .کنمی به بعد دقت منی ممنونم از اهی بسپرم؟ باشه فکر خوبي به افراد بهتریگیپس م.اها: نیام
 

 .دی ببرفی تشردیتونیم:  زد و گفت ي روهم فشار دادم که پوزخنددندونامو
 
 .دمی اتاق خارج شدم و درو محکم کوباز

 ......استغفرا.....پسره
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 .زدی حرف می سامان داشت با گوشدمی اتاق شدم که دوارد
 

 .میکنیباشه پس فعال بعدا صحبت م:  سامان
 پسر چت شده؟:  بشی قطه کرد و گذاشت تو جویگوش

 
  رو اعصابمهيادی زی لعنتنی امنیا:  دمی شدم غردی کلي دندونانی دادمو چشامو بستم از بهی و سرمو تکی رو صندلنشستم

 
 .کردمی لهش مزدمی رو اعصابه اگه جاش بود که میلیاوف نگــو خ:  سامان

 
 . بزنمی دستهی دعوت کن منم یتونست:  من
 

 .رو چشمم:  سامان
 

 . باز کردم و مچ دستمو اوردم باال و به ساعت نگاه کردمچشمامو
 

 .می پاشو برگهیخب د:  من
 

 .باشه:  سامان
 

 . می هامون پا شدی از رو صندلهمزمان
 .از اداره به همراه سامان خارج شدم دمیپوشی که کتم رو مي رو چنگ زدم و از اتاق خارج شدم و همونجورکتم
 . و استارت زدم و به سمت خونه حرکت کردممی شدنی ماشسوار
 . سامان زنگ خورد که دستمو دراز کردم و ضبط و خاموش کردمیگوش

 
 بله ملکه جونم:  سامان

 
 . باالدنی پرهردوابروهام

  جون؟ملکه
 جـــــــــان؟

 
 !!!!!*نچ نچ نچ.واسه عسله ندزدش“جــــــان ”.!!  کالم دزدهیتک*
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 :........ طرف
 

 گهی دامی منیدارم با رادو:  سامان
 

 :.....طرف
 

 باشه باشه چشم اگه قبول کرد:  سامان
 

 :......طرف
 

 ادم فکر یکنی پسر مردمو چنان با ذوق دعوت میکنی دعوت نمينجوری پسر خودتو اشهی ممی وقتا بهش حسودیبعض: سامان
  بچتهکنهیم
 

 :........طرف
 

 . باباي اارمشی اخه باشه میکشی مغیمادر من چرا ج:  سامان
 

 : سامانیمام
 

 ؟فعالي نداريباشـــــــــه کار: سامان
 

 . برگشت سمتمضی قطع کرد و با غویگوش
 

  بود؟دهی دی مامان من تورو کنمیبب: سامان
 

 .شیاوووووف چهارسال پ:  من
 

 اونجا اعتراض معتراض هم می مامانم شخصا دستور دادن شام رو بري نداری راه ب گشتچی جان هنی رادوگهی دنهیهم: سامان
 .ستیقبول ن

 
 .دسی فای بحث باهاش بدونستمی نگفتم و فقط سرمو تکون دازم چون ميزیچ
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 گهی دیکثافت: سامان
 

 !؟!دم؟ینشن:  من
 

 . از من دوس دارهشتری که مامانم تورو بي کردکاری چدونمی نمگهی دی کثافتگمیم:سامان
 

 . هستمی پسر خوبدی واال شادونمینم:  من
 

 م؟ی من پسر بدیعنی:  نگام کرد و گفتطلبکار
 

 .ی داد به صندلهی لب گفت و تکری ز18 فحش مثبت هی تکون دادم که طنتی با شسرمو
 

 .ونه ما دور بزن برو خنجایاز ا:سامان
 

 . گفتم و فرمون و به سمت راست کج کردمي اباشه
 

....... 
 

 سالم:  من
 
  تودییسالم پسرم بفرما:  خانومایثر
 

 سالم مامان: سامان
 
  سالم پسرمکیعل: ایثر
 

 .می مبال نشستي رومی و رفتمی خونه شدوارد
 . شامي خانوم صدامون زد براای و بعدش ثرمی باهاشون صحبت کردکمی

 .می رفتزی و به سمت ممی شدبلند
 .رفتی نمنیی چم شده بود و غذا از گلوم پادونمی من نمی به خوردن غذا ولمی کردشروع
 . کردم و بلند شدمتشکر

 . کردمی و بعدش ازشون خداحافظمی با سامان درمورد کارها صحبت کردکمی شام بعد
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 . شدم و به سمت خونه راه افتادمنمی ماشسوار
........ 

 
  خونه چراغا خاموش بودندمیرس یوقت

 االن کال ی ولکردمی به زور جمعشون مزدنی و گپ مموندنی مداری شب بي هامهی اومد چون عسل و رها تا نبی عجکمی نیا
 .خونه تو سکوت فرو رفته

 !!!!عجـــــــــــب
 . باال انداختم و از پله ها باال رفتم در اتاقم رو باز کردم و وارد شدمي اشونه

 .دمی رو تخت و دراز کشدمی از تنم کندم و پرلباسامو
 . کمهيزی چهی افتاد که حس کردم زی به مچشمم
 .. گذاشته بودمی قاب عکسهی قسمت نی اومد اادمی فکر کردم که کمی نشستم و صاف

  االن کجاست؟یول
 . نبودی کردم ولی رو نگاهرشی و ززی شدم و پشت مبلند

 .دمی رو تخت و چشامو بستم و گرفتم خوابدمیاره پر باال انداختم و دوبي اشونه
 
 
 خوردمی نشسته بودم و داشتم صبحونه می صندليرو
  نبودي رها و عسل خبري بود که کال از سر و صدابی عجیلیخ

 .نیی اومد پادهی ژولي خوابالو و موهاافهی با قرها
 . به بدنش داد و اومد نشست و مشغول خوردن صبحونش شدی و کش و قوصدی کشي اازهی داد و خمی لبری سالم زهی

  عسل کو؟پس
 .زاشتی غرورم نمیی جوراهی تونستمی نمی بپرسم عسل کجاست ولخواستمی میلیخ
 
 * الدنـگدهی غرورت بعدا کار دستمون منیتف به ا*
 
 . کف دستمزارهی مارهی از خودش درميزی چهی رها هم بپرسم مطمئنم از

 .یخی اونم بپس
 . زنگ خوردمی موقع گوشنی کردم که همکی آب پرتقال رو به لبم نزدوانیل
 . در اوردمبمی از جوی و گوشزی و  گذاشتم رو موانیل
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 ری بخباتونیسالم صبح ز: سامان
 

 .نی همچنکیعل:  من
 

 گهی دیاقتی لیب  :سامان
 

 بگــو:  من
 

  و بگم؟یچ: سامان
 

 ؟ي زنگ زدی چيبرا:  من
 

 زننی زنگ می چي براااااایرنی حرفا منیوا رادو: سامان
 

 یخواستی می باشه بگو چری گی کسشی کارت پیمعموال وقت: من
 

 بگم خواستمی میکنی حاال که اصرار می من زنگ زده بودم از حال و احواالت باخبر شم وليواال راستشو بخوا: سامان
 ......  دکترشه وشی بنده االن پنی که ماشدیخدمتتون که مطلع هست

 
 *دکترش؟*
 

 . اونجامگهی ساعت دمی نهی دمی حاال فهمگـه،خبی درگاهیتعم:  من
 

 ....اها باشـ: سامان
 

 . بهش ندادمي اگهی قطع کردم و اجازه حرف دویگوش
 .ومدی نفسامون مي و فقط صدامیخوردی سکوت کامل صبحونه متو
 . در واقع حوصلم سر رفتومدی سکوت خوشم ننی ااز
 ا؟ی برو من جات هستم،زخم بستر نگرفت عای به خرس گفته زکگهی عسل هم واقعا دنیا

 . کرد و رفت باالي بلند شد و از مامان تشکرزی از سر مرها
 

  چش بود؟نیا:  سمت مامانبرگشتم
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 . دلتنگهیچیه:  و گفتدی کشیاه
 

 ؟یدلتنگ ک. بلند شد و رفت تو آشپزخونهبعدش
 آب پرتقال بلند شدم و رفتم طبقه دنی عالمت سوال تو ذهنم به وجود اومده بود که اونارو پس زدم و بعد از سر کشچندتا

 .باال
 .رونی از خونه زدم بی و گوشچی زدم و بعدش به همراه سوئی دستهی و به موهام هم دمی فرمم رو پوشلباس

 . روندمناینه سامان ا شدم و به سمت خونمی رو چشام زدم و سوار ماشنکویع
 
 
 

 سالم: سامان
 

 سالم:  من
 

 . زدم و فرمون و کج کردم و از محله خارج شدماستارت
 

  ها باهات حرف زده؟یسرهنگ باهات درمورد سعادت: سامان
 
  باالدی از ابروهام  پریکی

 
 ه؟ی کینه چطـور؟سعادت:  من
 

 . انگار قراره منتقل بشه به اداره ما و مشغول به کار بشهی ولدونمیخودمم چندان نم:  سامان
 

 ..... باشه کهنی امهی اخالقش شبنمی اگه اگهیپــوف د:  من
 

 . انگار اخالق خودت چقدر قشنگهنی اخالق امیگی منیهمچ: سامان
 . سگ اخالق به تمام معناکین،ی و تو لنگه همنی امواال

 
 . زددی نگاش کردم که روشو برگردوند و اطراف و دزی و تتند
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 . زدم به جلوزل
 .رسهی نمنی امي به پاگهی دی هرچقدرم اخالقم بد باشه ولمن
 
 ) پس؟هیاره ارواح عمت اون پوزخندات چ(
 
 . الزمهي اون واسه هر فردگهید
 

 . شدمادهی پارك کردم و پنوی که ماشمیدی رسنی چند مبعد
 مانع شد و اون فرد ی کسهی ي محکم به سمت اتاقم رفتم و خواستم درو ببندم که پاي و با قدم هامیگشی ژست و غرور همبا

 . نبود جز سامانیکس
 . نشستمی صندلي کردم و برگشتم و رفتم رویپوف
 

 ؟يخوای می چگهید:  من
 

 .يای در بی باهات صحبت کنم از حوصلگکمی اومدم یچیه:  ها و گفت ی از صندلیکی و نشست رو دیخند
 

 .دمی بگم حتما انجام ميزی چی وقتیدونی و مرونی از اتاق بندازمتی باور کن می بزنيادیسامان زر ز:  من
 

 . حاال نزنمیباشه باشه من تسل:  و دستاشو برد باال و گفتدیخند
 

 خب؟:  من
 
 . جلسهمی و قراره برارنی بفی تشری االن قراره جناب سعادتگهی دیچیه:  داد و دستاشو پشت سرش گذاشت و گفت هیتک
 

  داره؟یبه ما چه ربط:  من
 

 .شهی می چنمی ببمی حاال بردونمی اونشو نمگهید:  گفتیالیخی باال انداخت و با بي اشونه
 

 ـــد؟یم؟بایحتما قراره بر:  من
 

 . کرددی تاکیاره سرهنگ کل: سامان
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 . تکون دادم و به فکر فرو رفتمسرمو
 تازه اومده،حتما فرد نی ادینی ببدیای بگنی همه رو که نمگهی کار کنه،دگهی اداره دهی تو رهی و مشهی منتقل می کسهی یوقت

 .می تو جلسه حضور داشته باشدی کرده که بادی که فرستاده شده و سرهنگ تاکهیمهم
 

....... 
 

 . نشستمی گفتم و رو صندلی سالمهی باز کردم و با سر به همشون درو
 . من نشستی بغلی هم اومد و احترام داد و صندلسامان

 .ي اومده بودن به جز سرگرد احمدیهمگ
 . سرگردي کردریباز که د:  که سرهنگ گفتدی اونم رسقهی از چند دقبعد
 
 .هی چرمی و علت تاخکنمی مکاری که دارم چدیدونیخودتون م:  گفت ی لحن حق به جانببا
 
 .هی زد و سرشو برگردوند سمت بقی لبخند هولکنمی دارم نگاش مدی دی سرهنگ زل زدم که وقتی عصبافهی قبه
 . باالدی از ابروهام پریکی

 نطور؟ی اکه
 .ادی بوش در مي به زودی ولهی چستی و معلوم نکنهی میی کاراهی نی امنیا

 . دادم به سرهنگحواسمو
 

 ........ مشغول به کار بشه ونجای به ادارمون منتقل بشه و اسای پلنی از بهتریکیخب امروز قراره : سرهنگ
 

 ..... مشغول به کار بشه کهنجایو ا: سرهنگ
 

 . وارد شدیکلی پسر چهارشونه و ههی گفت و يدیی بفرماهی تقه به در خورد که سرهنگ حرفشو قطع کرد و چند
 . تورو بگمخواستمیمنم م:  زد ودستشو رو شونه پسره زد و گفت ي لبخندسرهنگ

 
 .شنی سرگرد راد مشغول به کار مشی به بعد پنی افراد و از انی از بهتریکی هستن ی عطا سعادتشونیا:  سمت مابرگشت

 
  باالدی ابروهام پرجفت

  من کار کنه؟شی پدی ادم بانهمهی انیب
 . زد و بعدش شروع کرد به صحبتي تکون دادم که سرهنگ لبخندسرمو
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 خب االن: سرهنگ

 
....... 

 
  تحمل کنم؟پــوفنوی اامی حاال بکنمیسامان من تورو به زور تحمل م:  من
 

 ... جا دارهیعنی یدستت درد نکنه عجب دوست:  بهم رفتي غره اچش
 
 جا داره؟:  نگاش کردمضی غبا
 

  غرق بوست کنم، ههههامی جا داره بیعنی:  زد و گفت ي مسخره البخند
 

 . چپ نگاش کردم که شروع کرد به سوت زدنچپ
 . دادمی و سرمو گرفتم و فشار ارومزی و سرمو خم کردم و دستامو گذاشتم رو می نشستم رو صندلکالفه

 
...... 

 
 .هی کدوم گورستی معلوم نگشتمی راهرو بودم و داشتم دنبال سامان متو

 . خوردیاق اتهی که چشمم به در گذروندمی اطراف رو از نظر مينجوریهم
 “ییایمی کسرگرد”

 . سمتش و درو باز کردمرفتم
 

 .....سرگرد شمـا:  من
 
 . باال و ادامه حرفمو خوردمدی جفت ابروهام پری خالی صندلدنی دبا

 . افتادنی از نظر گذروندم که چشمم به کف زماتاقشو
  افتاده بودنی زمي درخشان روزی چهی

 . جلو گذاشتم و خم شدم و برش داشتمقدم
 .دیدرخشی مدیتابی نور چراغ بهش می بود که وقتي نقره افی ظردستبند
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 و محکم زدم سادمی گذاشتم و از اتاق خارج شدم و رفتم پشت سامان وابمی سامان از راهرو اومد که دستبند و داخل جيصدا
 .به شونش

 
 ؟ییپسر تو کجا:  من
 

 .گشتمی داشتم دنبالت مشه،ی خوب میلیبه جان خودم که نه به جان تو که نباشه خ: سامان
 

 .دی خندزی رزی چپ نگاش کردم که رچپ
 ه؟ی چنیا:   بهش انداخت و گفتی رو دادم دستش که گرفت و بازش کرد و نگاهپرونده

 
 .ي الزم رو انجام بدقاتی اونجا و تحقي بردی ادرس هست باهی: گفتمکردمی که عقب گرد ميهمونجور

 
 !هیحداقل بگو درمورد چ:  گشاد زل زد بهم و با دهن باز گفت ي چشابا
 
   خودت بخونگهید:  زدم و گفتمشخنددین

 
 . نداشتي عمرادی کردم که زي دهن باز نگام کرد که منم پشتمو بهش کردم و تک خنده ابا
 . اتاق عسل که زل زده بود به در اخمام رفت توهمي جلونی امدنی دبا

 .سادمی واششیدم و پ هامو تند تر کرقدم
 . که متوجه اومدنم نشدکردی مری نبود کجا سمعلوم
 .  کردی کردم که به خودش اومد و اخمی مصلحتسرفه

 
 .دی تو فکر بودیلیجناب سرگرد خ:  من
 

 .کردمیاره داشتم به عسل فکر م:  و گفتسادی زد و کامل برگشت و رخ به رخ وايپوزخند
 

 کنه دای ادامه پدوارمی بود امی خوبي روزایهــــ:  کش رفت و ادامه دادشتری توهم جمع شد که لبخندش بشتری باخمام
 .روزش خوش جناب سرگرد

 
 . و رفت سمت اتاق خودش و درو بستبرگشت

 . مشت شده بوددستام
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 یلعنت
 کنه؟یصداش م“ عسل” هستن که یمی صمنقدری ایعنی

 
 )؟یبه تو چه؟ مفتش(
 

 .....ی نداره ولیربط به من درسته
 
 )؟ی چیول(
 

 . ندهری گالیخی بهــوف
 
 )يخوای می چیدونیخودتم نم(
 

 .پــوف
 

 .شمی کالفه می دوگانگنی وقتا از ای بعضخوامی می چدونمی خودم نمواقعا
 . فروکش کنهتمی تا عصباندمی کشیقی عمنفس

   زدم به اتاق عسلزل
  کجاست؟یعنی
  هم نبودشبید

  صبح هم نبودامروز
  ستی که تو اداره ناالنم
  کجاست؟پس

 
 *دلش  تنگ شده*
 
 
 . اداره خارج شدم و به سمت خونه حرکت کردماز

 . که عسل کجاستکردمی فکر منی فقط به اتوراه
  جملههی فکرم شده بود فقط تموم

 “ کجاست؟عسل”
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 . موند و ساکت شدجهی نتی اخرش تالشش بیشده ول مرگم هی بود دهی باهام حرف بزنه چون فهمکردی می تو راه سعسامان
 . کنم گاز دادم و رفتم خونهی خداحافظنکهی کردم و بدون اادشی خونشون پيجلو
 
 .ي چجوردونستمی نمی بپرسم ولکردمی دست دست میه
 

 . به ذهنم اومدي فکرهی که خوردمی داشتم قهوه مينجوریهم
 . زل زد بهمثی زدم که از چشم رها دور نموند و مشکوك و خبيلبخند
 . بهش رفتم که متعجب شدي غره اچش

 . سر بحث رو باز کردمنی از چند مبعد
 

 مامان؟:  من
 

 جانم پسرم: مامان
 

   کجاست؟یدونی بدم نملی به عسل تحودی پرونده باهی:  و چنگال رو گذاشتم رو بشقاب و گفتمقاشق
 

 ؟یدونیوااا پسرم نم: مامان
 

 دونم؟ی نمویچ:  من
 

 .تیعسل رفته مامور: مامان
 

   زدخشکم
 تی رفته ماموری چي کردم براهنگ

 
 )تی ماموررنی می چي خنگ برايا(
 

  چرا االن رفتهخب
 
 )رفت؟ی میپس ک(
 

 .گهیاووووووف دست بردار د....خب.... خب
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 ) باشه(
 

 . سرشو اطراف چرخوندکنمی نگاش مدی دی وقتکنهی نگام مطنتی باز داره با شدمی به رها که افتاد دچشمم
  لحظه دلم گرفتهی

 .دادی داشت قلبمو فشار می کسهی انگار
 . کردم و بلند شدم و رفتم باالي تشکرنی کور شده بود واسه هماشتهام

 کردمی اتاق فقط داشتم به عسل فکر متو
 .دیکشی دوباره ذهنم به سمتش پر می ولکردمی ميهرکار
  به زوری کردم بخوابم و موفق هم شدم ولی رو هم فشار دادم و سعچشامو

 
 
  دفعه گفتهی صدا هی
  تهــششهی می چیعنی
  تهششهی مي حالتا برات عادنی اگفتی می حسهی

 سـتی نی مث کسگفتم
 گـسی جور دهی گفتم

  که رو مني مثل همه همون بودتو
 بستی مچشاشو

 
 ینیری خوابه شهی مثل تو
 ستی تو شبم نبوده و نکه
 

..... 
 

 . کردمادی رو پدال گاز فشار دادم و سرعتمو زپامو
 

....... 
 
  سهم منهيداری بی راحتتو
  و بروری غم منو نگتو



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 312 

  اشک چشم تورونمینب
  قلب منهری همه تقصنایا

 
 ي که برگرديری میگی متو
  دروغهنی ادونمیم

 نی دوباره بگو که قشنگه همهمش
  ي کردکاری اخه باهام چتو
  عاشقتمیدونی که متو

 ری نبند و چشاو بگچشاتو
...... 

 
  شده بودمکالفه

  کردمی می درموندگاحساس
 شدی حالم بدتر مشدی که داشت پخش می اهنگنی ابا
  بفهمم چم شدهخواستمینم
  درك کنم چه مرگم شدهخواستمینم

 ختمی بهم رگهی اهنگ کامال دي قسمت بعددنیدم که با شن بوختهی بهم ریحساب
........ 

 
  گفتفعهی هی صدا هی

 ی ته همه چغم
  و بسوزونم براتدلم

 ی حس ساده که چنی ايپا
 هیشگی همگهی ته دل من مگفتم
   دردی که برام تو گذاشتيزی چحاال

 !!هیعاشقـــ!!
 
  ینیری خواب شهی مثل تو
 ستی تو شبم نبوده و نکه

........ 
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 . دراز کردم و ضبط و خاموش کردمدستمو
 .ختمی  که گفت بهم رییزای صبح که به اتاق سرهنگ رفتم با چامروز

 
 یی چه اتفاقاستی کمه و معلوم نیلیو امکان برگشتشون خ.... خطرناك تو شهر تهران رفتن وتی مامورهی به ییایمی کسرگرد”
 . رومونهشیپ

 “ خواهد رفتشی پی به خوبی که همه چشاالی به خداست ادمونی امیول
 

 تی مامورنی تو اشی چرا فرستادستی امکان برگشت نیگی می وقتی لعنتاخه
 

  ندادمیتی اهمی بود ولادی زیلی خیلی خسرعتم
 کردی به شدت درد مسرم
 ته؟ی تو ماموریعنی االن

 ی ،زود فرمونو کج کردم و پامو رو پدال ترمز فشار دادم و دستنی ماشهی چراغ دی که اومد و نور شدی بوق وحشتناکي صدابا
 .دمیرو کش

 .ستادی متوقف شد و ای به طرز وحشتناکنیماش
  رو فرمون و با تمام توانم داد زدمدمی مشت کردم و محکم کوبدستامو

 
 یلعنتــــــــــــــــــــ

 
 . حفظ کنمموی کردم خودمو کنترل کنم و خونسردی گذاشتم رو فرمون و سعسرمو

  من چه مرگم شده بود؟اخه
 

 کرد؟ی درد منقدری قلبم اچرا
 

 .دمی کشیقی روهم فشار دادم و نفس عمچشامو
 . به حرکت در اوردمنوی زدم و ماشاستارت

 
....... 

 
  هزار را رفت؟دلميپسرم کجا بود:  اومد سمتم ی نگرانبا
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 ؟یکنی مينجوری چرا اگهی و سالم اومدم دحی هوا بخورم االنم صحکمیمادر گلم رفته بودم :  بهش زدم يلبخند

 
 دی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی

 . تو بغلمدمشی دستشو گرفتم و کشکه
 . رها رفت رو هواغی جي که از اونور صدادمی بوسشویشونی که اروم شد پکمی

 
 بکش کنار بکش کنار: رها
 

 ااااااادی می سوختگياوه اوه بو:  من
 

 . خندهری زمی به مامان صورتشو غرق بوسه که به همراه مامان زددی نگام کرد و بعدش رفت چسبیحرص
 . و به حالت قهر رفت باالنی رو زمدی گشاد نگامون کرد و بعدش پاشو کوبي چشابا

 .دی گفت و رفت تو اتاقش و درو محکم کوبی لبری زری شب بخهی سرش منم رفتم که پشت
 . خداداندشهی بزرگ می کنی تاسف براش تکون دادم اي از روسرمو

 
....... 

 
 کردمی فکر مری اتفاقات اخبه

 می بودمارستانی تو تیوقت
  نی تو خونه راتبعدش
  و کل کل هامونشمال
   تولد رهابعدش

  هايباز
  رو لبم اومدي دور کامل مرور کردم و لبخندهی و همه رو همه
   زود خوردمشکه

  رفت توهماخمام
  واهمه داشتمدادمی و احتمال مکردمی که فکر ميزی چاز
 وفتهی اتفاق بنی ادینبا

 .رونی از ذهنم بره باالتی به چپ راست تکون دادم تا اون فکر و خسرمو
 .رفتی چشمم نمي المصب چهرش از جلوی و چشامو بستم ولدمی تخت دراز کشرو
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 شی آبي اون چشامخصوصا
 . شدمزی خمی چشامو باز کردم و رو تخت نکالفه
  افتادزی به مچشمم
  کنمــادای پنوی من اخر نتونستم اعـــه

  کجاست؟پس
  باال انداختمي اشونه

 ستی طال که نگهی عکسه دهی الیخیب
 . فرو رفتمیقی بستم و محکم روهم فشارشون دادم و اونقدر باخودم کلنجار رفتم که اخرش تو خواب عمچشامو

 
........ 
 

 .ادی رو صدا بزن بیسامان برو سرگرد سعادت:  من
 

 .رونی بلند شد و رفت بی کرد و با تنبلیپوف
 . پرونده بود و مشغول بودم چند تقه به در خورد و در باز شدي که سرم توينجوریهم

  بلند کردم و زل زدم به چهرشسرمو
 دیباری چهرش غرور ماز

 .نهی بشتونهی اشاره کردم و گفتم می و محکم زل زده بود بهم که با دستم به صندلسرد
 
 .دی راحتم لطفا زودتر بگنجایمن هم:  تحکم گفتبا
 
 . ادم کرددینه انگار باهات کار دارم هنوز ،تورو هم با. باالدی از ابروهام پریکی

 
  نی بشسرگرد:  مختص خودم گفتمي توهم و با لحن سرگرددمی کشاخمامو

 
 . واسم شاخ بشهادی گوش بده نه که بدی خب بای کردم ولي روادهی زکمی جا خورد ،فک کنم کمی

 
 . زود جمعو جورش کردمی کج شد ولنیی که لبم به سمت پای نشست رو صندلناچار
 . نشستمشی روبروئی شدم و رفتم صندلبلند
  دادم و زل زدم به چهرش اونم زل زده بود به چهره منهی تکی صندلبه
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 316 

  درسته؟يخب از اونجا که اطالع دارم از تهران منتقل شد:  من
 

 درستـه؟:  تکون داد که محکم گفتم سرشو
 

 بله از تهران منتقل شدم:  لب گفت و بعدش زل زد بهم و سرد و محکم گفتری زی ال اله ال اللههی توهم و دی کشاخماشو
 
 ی با من کار کندی به بعد بانیخب سرهنگ گفتن که از ا:  نم
 

 بله مطلع هستم: یسعادت
 

  ، دیلطفا وسط حرفم نپر:  من
 

 نمی امی خب چه کنی ولشمی تحمل مرقابلی مواقع غنی تو ادونستمیخودم م.کردی نگام مضی مشت شده بودن و با غدستاش
  منهاتی از خصوصیکی

 
 )گه؟ی تحمل بودن درقابلیغ(
 

 اره
 
 ) ادی چون  عسل خانوم خوششون نمی اصالحش کندی که باهینجوریخب اگه ا(
 

  ربط نداره مخصوصا عسلیشکیرفتار من به ه....واقعا؟باشـ
 
 )اره ارواح خاك عمت(
 
 

  رو برداشتم و گذاشتم جلوشپرونده
 

 .دیسی گزارش کامل واسم بنوهی و دی الزم رو انجام بدقاتی از کار اولتون تحقنیخب ا:  من
 

 .رونی رو برداشت و بلند شد و رفت بپرونده
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  بندش سامان اومد توپشت
 

 سالم بر سرگرد اخمو: سامان
 

 سامان حوصلتو ندارمااا:  من
 

 کنمی بار حوصله داشته باش من اسممو عوض مهیباشه بابا تو : سامان
 

 ؟يباز چرا اومد:  من
 

  هاااااااایشکونی مواقع دلمو می بعضنیرادو: انداخت و گفت و پا رو پا ی رو صندلنشست
 

 ؟؟يمگه دل هم دار:  من
 

  گفتم؟ی با حرفم ناراحت شد؟مگه چیعنی نگفت يزی کرد و چیاخم
  الیخیب

 
......... 

 
  دو هفته بعد ــــــــ

 
 . هامو فشار دادمقهی و شقدمی و چشامو با انگشت اشارم مالزی خودکار و انداختم رو مکالفه

  تودی در محکم باز شد و سامان پرهوی
  ?? کنمکاری  کودك چنی خدا من از دست ايا

 
   اتاق جلسهمی بدو برنیرادو: سامان

 
 ؟ی چيبرا:  من
 

 .کنهی انتخاب متی ماموري رو برايداره افراد بعد: سامان
 

 کدوم؟:  من
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  که عسل رفتهتی همون مامورگم،ی پاشو می رو کانال خنگيانگار زد:  تو حدقه چرخوند و گفتچشاشو

 
 : داد زدمبای بلند شدم و تقرخیس
 ؟یچــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 گهی دمی برای د ب؟یزنیبابا چرا داد م: سامان
 
 . رو دور زدم و از اتاق خارج شدمزیم
   باز کالفه شده بودم و حالتام دست خودم نبود سامان اومد و کمکم کردی روز وقتهی
 که  هم از خنده روده بر شده بودم هم از تعجب چشام گشاد شده دی رو بهش گفتم که اولش بلند شد و  رقصزی منم همه چو

 .بود
 .  گفت بمانددمی پرسلشوی ازش دلیوقت

 که زد رو شونم و دمی خنددونستمی مرممکنی رو غيزی چنیمنم که همچ برم تی مامورنی به ادی بعدش گفت که منم باو
 .کنمیگفت حلش م

 !!!شهی می اگه برم چاالن
 لب گفتم و بعدش تو جلد ری زی کوفتهی دنی خندزی رزی رو لبم اومد که از چشم سامان دور نموند و شروع کرد به رلبخند

 .مغرورم فرو رفتم
  نشستمی صندليو تقه به در زدم و وارد شدم و ردو

 .می بند من سرهنگ هم وارد شد که همه به احترامش بلند شدپشت
 

 .دینیبش:  تکون داد و گفت سرشو
 

 رو سرگرد عسل تی مامورنیا. نی خبر دارتی هاتون از ماموریخب فکر کنم بعض:   و شروع کردزی گذاشت رو مدستاشو
 خوب تو نقششون فرو رفتن و تا یلی در تماس بودم خشونی وارد باند شدن و تا به حال که با الی به عنوان پرستار دنییایمیک
 . خواهد رفتشی تا اخر هم خوب پاهللا رفته و انشاءشی پی به خوبزی که همه چنجایا

 هم وارد باند بشن گهی سه نفر ددی رو جلب کنه که موفق هم شدن حاال بالی بود که سرگرد اعتماد دننی قدممون انی اولخب
 ............. وی ،سرگرد عطا سعادتي احمدنی سه نفر شامل سرگرد امنیا

 
 .......  و سرگردی و سرگرد عطا سعادتي احمدنی سه نفر شامل سرگرد امنیا: سرهنگ
  رادنیو سرگرد رادو:  خورد و سرشو بلند کرد و زل زد به سامان و بعدش سرشو تکون داد و گفتحرفشو
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 .نهی اــولــیا

 
 دمی کرد که من کال نفهمياداوری مهم گفت و زی چند تا چهی بعدش
 . فقط تموم ذهن و فکرم شده بود عسل و بسچون

 کنمی گفتم حلش ميدید:  و گفتدی بلند شدن و رفتن که سامان زد رو شونم و خندی اتاق خارج شد که همگاز
 
 . شدشتری گفتم که خندش بیی برو باباهی

 . و مقصدمون تهرانهمیوفتی گفت که قراره فردا شب را بسامان
  می رو گرفتدمونی سرهنگ  مدارك جداز

 . اضافهزی بود و چند تا چنی هم همهی بقواسه
 .دمی و سرهنگ رو شننی جر و بحث امي که صدارفتمی سمت اتاقم مبه
 
 .خورهی مي ضربه بددی باور کندید انجام دای اشتباه بزرگتی مامورنیسرهنگ شما با فرستادن عسل به ا: نیام
 

 اول و اخر دی عسل هم باکنمی مکاری دارم چدونمی من دخالت نکن من خودم خوب مي هزار بار گفتم تو کارانیام:  زدداد
 عالمه افراد هی اونجا ی نگرانش باشنهمهی استی در ضمن الزم نتی چه بعده مامورتی چه تو مامورریبفهمه چه زود چه د

 ؟یفهمیواسه محافظتش گذاشتم م
 
 ت؟ی ماموررهی فرده که منی عسل اولنیمگه نگفت:  که توش تعجب بود گفتیی با صدانیام
 

 . ندارنی اونجا نقش مهمهی بقتی فرد مهمه که رفته مامورنی دقت کن عسل اولیاره درسته گفتم ول: سرهنگ
 
 . رو نهشی روحی بهش محافظت کنه ولی جسمي از حمله هاتونهی افرادتون مگمیهرچند بازم م:  نیام
 

 . پا اومد که زود رفتم سمت اتاقم و درو بستميصدا
  شده بودمجیگ

  ممکنه عسل ضربه بخوره؟گنی که موفتهی بیی قراره چه اتفاقاتی مامورنی تو امگه
  نگرانشه؟نهمهی چرا انی امنی ادرضمن

 . که احتمال دادم دستام مشت شدن و اخمام رفت توهميزی چبا
 ........ فقط بفهممنی امنیام: دمی اروم غرنشونی روهم فشار دادم و از بدندونامو
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 .  به سمت تهرانمی اون روز راه افتاديفردا
 .میکردی فکر ميزی چهی و به می تو سکوت گذشت هر کدوم اخم کرده بودری تا تهران کل مسکال
 . نسبت به عسل بودشی نگراننهمهی و انی رفتار امری از همه درگشتری و سرهنگ و بنی امي حرفاریال فکرم درگ که کمن
 
 دستمام مشت بشن و فرمون رو تو دستم فشار بدم و شدنی که باعث مدادمی احتمال مییزای چهی و ومدی به ذهنم ميزی چهی

 . برن توهمدیاخمام شد
 

 .میدی از چند ساعت رسبعد
   انتخاب کرده بودنالی وهی برامون

 . افتاد دهنم باز موندالی شدم و چشمم به وادهی پنی از ماشیوقت
 . داشتی قشنگي بود و نمای بزرگ و قشنگيالیو

 . و عطانی سمت امبرگشتم
 .الی با اخم زل زده بود به ونی امی هم عکس العمل من رو داشت ولعطا

 . باالدی از ابروهام پریکی
 .گذرهی می چنی بفهمم تو سر ادی اخرش بامن
 

...... 
  تومی و بردمی هارو برداشتچمدون
 . انتخاب کرد و رفت توشی اتاقهی هرکدوم
 . از تنم در اوردم و رو تخت ولو شدملباسامو

 . دوش گرفتمهی بلند شدم و رفتم حموم و نی خسته شده بودم واسه همیحساب
 .ومدیابم م خوی رفع شده بود ولمی از خستگیکم
 و استراحت کردم چون فردا روز دمی موهامو خشک کنم گرفتم خوابنکهی و بدون ادمی شلوارك پوشهی خاطر فقط نی همبه

 .شدی شروع متامونی بود و عملیمهم
 

 ⬆❤ــــ عسل ــــــ⬆❤
 

 بـــــــــــــومـــــــــــــب
 

 اخخخخخخخ
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 . ننــهيوااااا

 .دمی گذاشتم رو تخت و خودمو باال کشدستمو
 .ستمی روز راحت نهی لعنت بهت ماندانا که از دستت يا
 ی شلی ذليا
  رو دستمونی بمونی بترشيا
  کنهکارتی بگم خدا چيا

 . کار خود ناکسشهدونمی برداشتم و صداشو کم کردم منکه ممویگوش
 ...... بگم ماندانای از روز اولمون هــــــنمیا

  به بدنم دادمی و کش و قوص شدمبلند
 رفتم که نگو یی بوس براش فرستادم و شاد و شنگول به سمت دستشوهی زدم و ي افتاد لبخندنی چشمم که به عکس رادوو

  فرود اومدمنی منم با باسن مبارك رو زمگهی بوده و بله دسی خنیزم
 . رفتنی بود از بی هرچی مرجستگی برجستگکال

 .بستمی و زمان و به رگبار فش منیم و کال ززدمی لب غر مریز
 . رفتم و کارمو انجام دادم و دست و صورتمو شستمیی به سمت دستشواطی احتبا

 . برداشتم و از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتممویگوش
 . رو باز کردمخچالی و در زی گذاشتم رو مویگوش

  گشاد شده بودنچشام
 مردم؟ی نمی تا من از گشنگنیذاشتی ميزی چی تخم مرغهی قبل از اومدنم حداقل شدینم

 لی بخسی خسيبدبختا
 . وسط آشپزخونه و پامو تکون دادمزی بستم و نشستم رو مدرشو
  تو سرم کنم؟ی حاال چه خاکخب

 . گشنمهههههههههي بدجورارهی نرگس خانوم واسم صبحونه بکاش
 . زنگ در اومدي که صداسوزوندمی داشتم فسفر مينجوریهم
 ه؟یک: دمی شال رو سرم انداختم و اول پرسهی شدم و بلند

 
 . نرگس خانوم درو باز کردمي صدادنی شنبا

 .  رو به سمتم دراز کردینی زد و سي زدم و بهش نگاه کردم که متقابال لبخنديلبخند
 

 . برات صبحونه اوردمنی واسه همستی تو خونه نيزی چدونستمی گلم مایب:  خانومنرگس
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  ممنون نرگس خانوم زحمت شد براتونیلیخ:  من
 

 . تو خونه هستمی الزم داشتيزی برم اگه چگهینه گلم خب من د:  خانومنرگس
 

  بازم ممنون:  من
 

 .زی رو گذاشتم رو مینی آسانسور شد و رفت که منم درو بستم و سسوار
 . رو از سرم برداشتمشال

  جـــــــون به بهاخ
 .خواستمی مي اگهی دزی چهی کاش از خدا یول

  عاشقم بشهنی کاش رادوگفتمی ممثال
 شدی می چشدی اگه مییییییوووووو

 
 )حاال ذوق مرگ نشو(
 

  تو ذوقم؟یزنی مي چرا داري بديدواری بهم امنکهی جون عوض ااالغ
 
  عاشقت بشهادی بي راددونمی مدیاخه بع(

 ) اگه سرش به سنگ خورددیشا
 
 ؟ی گرفتي بگه رادنی به جز خودم حق نداره به رادوچکسی درضمن هکنماااااااااااااااای لهت مامیم
 
 )ــــــــــــشیواه واه برش دار ا(
 

   راهرو سمت چپي انتهاییدستشو
 

  منو بخـــورای عســـل بگفتی و مزدی داشت واسم چشمک مدمی افتاد که دینی به سچشمم
 امی حتما االن مچــــشــــم

 . روده نمونمی رو نخوردن منم بگهی رو از روده بزرگه جدا کردم تا همدکهی نشستم و اول روده کوچی رو صندلدمیپر
 . کردم به کوفت کردنشروع
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  دی چسبیلی خی خالجاتون
 . شدم ظرفا رو شستم و گذاشتم کنار تا ببرم برشون گردونمری کامال سیوقت

  سمت اتاقم و کمدم رو باز کردمرفتم
  بپوشم؟ی حاال چخب
  بزنمی مشکپی گرفتم کال تمیتصم
 .دمشونی برداشتم و پوشاهی مانتو و شلوار و شال سنی همواسه
 . برداشتم و از خونه خارج شدمزی مي از رودموی جدی زدم و گوشملی رژ لب به همراه رهی سادموی وانهی ايجلو
 رفتم(...)  به سمت پاساژ اول
 .سادمی از پشت زد به شونم که اماده وایکی که گشتمی پاساژ داشتم دنبال فرد مورد نظر متو

 . بودمدهی که تو عکس دهی همون فرددمی برگشتم که داروم
 

 .دیایهمراه من ب: دختره
 

  مغازه شدهی راه افتادم که وارد دنبالش
 . اشاره کرد که منم روش نشستمی به صندلو

  مگس پروندننی از چند مبعد
 . اوردنفی تشراقا
 

 کنمی اماده مالروی االن وسادی بشندییبفرما: پسره
 

 . مخصوص نشستم که اومد و کارشو شروع کردی تکون دادم و رو صندلسرمو
...... 

 . انداختمی دستم بود نگاهي که توی و به ادرسرونی تشکر کردم و اومدم بازش
 40 پالك

 ستادمی مغازه اي  باال رفتم و به سمت چپ حرکت کردم و جلوی پله برقاز
   بلند کردم و به پالکش نگاه کردمسرمو

   بودخودش
 . باز کردم و وارد مغازه شدمدرو
 

 . اومده بودمي اِس اِي سفارش اِيسالم برا:  من
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 .دیایدنبالم ب:  بلند شد و گفتزی که از پشت مهی منظورم چدیفهم

 
 . نفر برمهی امروز دنبال دی کال من باپــــوف

 . شدگهی مغازه دهی سرش راه افتادم که وارد پشت
 .  پر بود از لباسمغازه
  منو بده؟يالی وسادی بانجای گشاد شدن اچشام

 . کردني بابا محکم کارولیا
 . شکل اورد و به سمتم دراز کرد که ازش گرفتم و درشو باز کردمی جعبه مکعبهی

 نجاروی ااووووووو
 

......... 
 فاصله از پاساژ خارج شدم و به سمت خونه حرکت کردم اونم تشکر کردم و بالاز
 
 

  شدمادهی پارك کردم و پنویماش
  انداختمی نگاه کلهی روبروم يالی وبه

 . فوق العاده بودنماش
 . اروم به سمت در رفتمي و قفل کردم و باقدم هانیماش

 .زدمی مدی با چشم داشتم اطراف و دی ولنیی انداخته بودم پاسرمو
  بودنی تا سر دوربسر
  وصل بودینی دوربواری گوشه از دهر
  برخورد کنمي کردم عادیسع
 . تو نقشم فرو رفتم و شروع کردمنی صدامو هم بشنون واسه همتوننی االن مدونستمیم
 
 ) برو من پشتتمیکنی مکاری چنمی عسل ببولیا(
 

 باوش
 

 الی به ساعت کردم و بعدش زل زدم به در وی دستمو اوردم باال و نگاهمچ
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  باشه،خب پس زنگش کو؟نجای ادیفکر کنم با:  من
 

 . باز شدیکی تي حرفم در با صدانی بند اپشت
 .نهیبی منو میکی به اطراف کردم که مثال انگار ی نگاههی که شاخ دراورده باشه نشون دادم و ی متعجب و مثل کسخودمو
 .رفتمی مشی پقی کامال دقدی بامی چه کنی گرفته بود ول خودم خندمي از کاراخودم

 . وارد شدم که در محکم از پشت بسته شدی دودلبا
 .ترسمی ننه من ميواا
 دمی کوچولو ترسهی گهی دندفعهیا
  کوچولوهااااااهی

  نشهسوءتفاهم
 کردمی مياری که  از ترس داشتم تو شلوارم ابدی فکر کندیونیمد

 . باغ دهنم اندازه غار باز مونددنی برگردوندم که با دسرمو
  بهشته؟نجایا

 . رنگ وارنگ پر کرده بودي وجود داشت که اطرافشو پر از گل هايادی زي قشنگ بود درختایلیخ
   زدن برداشتم و رفتم تودی از ددست

 . رو کنمروی زنجاروی کل اتونستمی هم مبعدا
 . بودزی مي رووتری نشسته بود و سرش تو کامپزی دختر پشت مهی

  داره؟ی خونه هم منشتو
 

 ن؟ی اورده بودفی آقا تشري پرستاريبرا: دختره
 

 آقاتون بخوره تو سرتون. آقااوهوووو
  اومده بودمشونی اي پرستاريبله برا:  من
 

 دیایهمراهم ب:  بهم کرد و بلند شد و گفتی نگاه چندشهی دختره
 

  نفر برمهی نفر، همراه هی نفر، دنبال هی پشت سر دی امروز باکال
 کنمی دهنشو آسفالت مزنمی بزنه مي زرنی همچينفر بعد 
 
 ) اعصابیب(
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  که هستنهیهم
 

 . اومدي مردهی محکم ي و در زد که صداسادی رنگ وااهی در بزرگ سهی يجلو
 . تومیمرد رفت“  توای بدنیشن” از بعد
 . داده بود و پشتش به ما بودهی تکی صندلبه

 .ی هستي چه تحفه انمی شم ببضی مستفافتی د برگرد از قچلغوز
   برگردوندشویصندل

  پستههی کثافته عوضلی دننکهیعـه ا. که جلوشو گرفتم و خودمو کنترل کردمشدی داشت کج ملبم
 
  جلوایب: لیدن
 
  پنج قدم ازش فاصله داشتمیجلو ول زود خودمو جمع و جور کردم و رفتم ی باال ولدی پرروهامیا

 
 جلوتر: لیدن
 

  تو حلقت؟امی درسته بيخوای نه ماوهووو
   راحتم جنابنجایهم:  گفتمی توهم و با لحن محکمدمی کشاخمامو

 
 خوبه:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی

 ؟ی پرستار بشيخوای مخب
 

 بله:  من
 
 مدارکت: لیدن
 

:  بهشون انداخت و گفتی نگاههی رو زد رو چشمش و نکشی برداشتم و بهش دادم که گرفت و عفمی رو از کمی جعلمدارك
 هی عالیخوبه حت

  عسله؟اسمت
 
  داره پسره چلغوز؟مرضیپرسی چرا دوباره مگهی اون تو نوشته دگهید
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 بله اسمم عسله:  من
 
 ......... اگهی وليدی و به کارت ادامه میمونی و منم اگه از کارت خوشم اومد کال میکنی هفته تو خونه کار مهی: لیدن
 

 . زل زدم بهشروحی خورد و زل زد بهم که سرد و بحرفشو
 
  وجود داره؟ي سردي تو چشات رگه های چي برایخیچه : لیدن
 

 ، از دست دادن ندارمي برایچیه:  من
 
 . کارت رو شروع کناینه خوشم اومد از فردا ب:  عقم گرفتزدی زد که کاش نمي از ابروهاشو برد باال و لبخندیکی

 
  رو از چشماش برداشت و مدارك رو پسنکشیع

 .فی که گرفتم و گذاشتم داخل کداد
 . خارج شدمالی بهش کردم و از وپشتمو
   الدنگمردك
 شعووری بکثافت
  پستیعوض
 .... اگه نهی ولي به کارت ادامه بدیتونی اگه خوشم اومد میکنی هفته تو خونه کار مهی:  دراوردماداشو
   هفتههی و مرض
  هیشی ازماانگار
 ی بهت نشون بدم حض کنی خوش اومدنهی من
 .ی قراره منو بشناستازه
  شدم و تا خونه فقط گاز دادمنمی ماشسوار

  شده بودمی ون مشکهی متوجه
 کردی مبی منو تعقداشت

 لهی دني بودم از آدمامطمئن
  انی ندادم بزار بیتیاهم

 ستی که نی مشکوکزیچ
 . شدم و وارد خونه شدمادهی و پارك کردم و پنیماش
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  دمییدوی مداشتم
  زدمی نفس منغس
   هنوزم دنبالهدمی به پست سرم انداختم که دینگاه

 
  دختره خنگکشمتی مفهمم؟ی نميفکر کرد: لیدن
 

 ی لعنتیلعنت
 د؟ی فهمچطور
 . نفرهی که محکم خوردم به دمییدوی مکردموی سرمو نگاه مپشت

 نهی رادودمی عطش فهمي بواز
  دور کمرش حلقه کردم و محکم بغلش کردمدستمو
 .صبر کن:  و گفتدی سرم و بوسي گرفت و روکمرمو

 
  صبر کنم؟ی چي؟برایچ
 . مچ دستمو گرفتیکی که پشتشو بهم کرد و ازم دور شد خواستم از پشتش برم که رونی بغلش اومدم باز

 دمی رو دي برگردوندم که احمدسرمو
 .دی تکون داد و منو دنبال خودش کشسرشو

 
 . کن؟ولميبری منو کجا میولم کن لعنت:  من
 

 زورم ی ولارمی در بدادی دستمو از حصار دستش که دور مچم حلقه شده بود و محکم فشار مکردمی می و سعکردمی متقال
 .دیرسینم

 . درشو قفل کرد و خارج شد اتاق وهی گرفت و منو پرت کرد تودستمو
  به دردمی و مشتامو محکم  کوبدمییدو
 

 .روووووووونی باری درو باز کن منو بنیکثافت ا: من
 
 عسل؟-
 

 .برگشتم



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 329 

 
 .نمیبی رو نميزی چنجای من اییمامان؟ کجا:  من
 

 .نمی رو ببيزی چتونستمی بود و نمکی تاراتاق
 

 زمی مارو ببخش عزمی در حقت کردي بدیلی وقتشه،فقط مارو ببخش گلم ما کار خگهیدخترم د: مامان
 

 ؟ی اخه مـامان؟مامان کجا رفتیگی میمامان تورو خدا چ:  من
 

  اومد تولی چرخوندم که در باز شد و دنسرمو
 .دمی کشي بلندغی که جشدی تر مکی و نزدکی نزدداشت

 
 نــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 
  شدمزی خمی و رو تخت ندمی خواب پراز

 .زدمی نفس منفس
  سرتا پامو گرفته بودعرق
  عرق بودسی بدنم خکل
 . رو کنار زدم و از رو تخت بلند شدمپتو
 . زل زدمنهی اب رو باز کردم صورتمو شستم و به تصورم تو آریش
 .دیچکی صورت و موهام آب ماز

   بستم و روهم فشارشون دادمچشامو
 .دمی رو دنی رادوری تصونهی اروم بازشون کردم که از آهیچند ثان از بعد

 صبر کن:  زد و گفتيلبخند
 .... صبر کنـرویچ:  برگشتم به عقبيتند
  اطرافو نگاه کردم پس کو؟یجی گبا

  بود؟توهم
   کنهری خخدا

 می هم که شدیاالتیخ
   موندهمیوونگی ددونهی

 . تجربه خواهم کردندهی آي روزاشاالی اونم اکه
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  و دوباره برگشتم و زل زدم به چهرمدمی کشیقی عمنفس
  بود؟ی چگهی دی خواب لعنتاون
  شروع شد؟باز

 ؟ی پاتی چرا قاطنکهی تر اون امهم
  خواب؟هی و بعدش مامانم تو نی و رادوي و احمدلیدن

  دارن؟گهی بهم دی ربطچه
  کرد؟ی زندونکی اتاق تارهی منو تو ي احمدچرا
  چرا دنبالم بود؟لیدن

 کرد؟ی مکاری اونجا چنیرادو
  مامانميحرفا
  بود؟ی حرفاش چیمعن

 ه؟ی چوقته
  در حقم کردن؟ي کار بدچه

 کرد؟ی کردن که طلب بخشش مکاری چمگه
 . دستمو تو موهام فرو کردم و رفتم تو اتاقکالفه
 .دمی به عکس افتاد که رفتم جلو و  برش داشتم و دستمو روش کشچشمم
 . بودسادهی که اخم کرده بود و وانی زل زدم به عکس رادوقی رو تخت و عمنشستم

 . سرم درد کنهشدی و باعث مکردی منو کالفه منی و ادنیچرخی سواال داشتن تو ذهنم مي همه
 . شده بودنی جوابم سنگی بي از سواالسرم

 .دمی و عکس و تو بغلم گذاشتم و به همون حالت خوابدمی تخت دراز کشرو
 

...... 
 

  شدمشی کال پرستار شخصگهی و من دگذرهی مگذرهی منجای روز از اومدنم به ادوازده
  امی راست مرمی راست مگهی ددی دی وقتاونم

 
 *اره ارواح عمت*
 

   اعتماد کردهبهم
 .نمی مدت فقط نتونسته بودم پارال و ارتام رو ببنی اتو
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 . من بهشون وفادارمکردنی فکر مدادنی نمیتی اهمی ولدونستنی منوی هاشون خبر داشتم و اوناهم اي از کثافت کارکال
 .پرسمی اونوقته که حالتون رو مدمتونی زندان دي هالهی پشت می وقتدی چقدرم که وفادارم شماها صبر کنهه

......... 
 

 . زدم بهش که تفنگ رو داد بهمزل
 
 بکشش: لیدن
 
 بکشش:  گشاد نگاش کردم که دوباره تکرار کردي چشابا
 
:  صورتم تکون داد و گفتي دستش انداختم که تفنگ رو جلوي نگاه به تفنگ توهی نگاه به خودش و هی گشاد شده ي چشابا
  و بزن بکششری بگنوی اگمیم
 

  کرده؟کاری چ؟مگهیچـ.. چـيبرا:  دهنمو قورت دادماب
 
  بکشمت؟ای شیکشی مرفتی می آبریز: لیدن
 

 .سادمی پسره واي بار پشت سرهم پلک زدم و آب دهنمو قورت دادم و تفنگ رو گرفتم و رفتم جلوچند
 .کردی و با چشاش التماسم مکردی با عجز نگام مداشت
 . شددهی تفنگ از دستم محکم کشهوی بستم که چشامو

 
 نای به ادی نبا،کالی واهمه داشته باشدی کشتن ادما نبا،ازی ترسدی نبایچیاز ه:  سرشو به عنوان تاسف تکون داد و گفتلیدن

 .ی باشرحمی بی کنی سعدی بایرحم کن
 
 .نهی تا پوزخند گوشه لبم رو نبنیی و منم سرمو انداخته بودم پادیچرخی و دورم مگفتی منارویا

 یکنی مکاری چنمی حرف زدم ببنهمهیا:  بلند کردم که دوباره تفنگ رو گرفت جلوم و گفتسرمو
 
 . سرش به پسره اشاره کردبا
   نداشتمي چاره اگهید

 کردی مطمئن بودم شک مکشتمشی نماگه
 . دوباره تفنگ رو تو دستم گرفتم و رفتم جلونی همواسه
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 . گذاشتم که چشاشو بستشیشونی رو درست وسط پتفنگ
 .......  ودمی و ماشه رو کشدمی کشقی نفس عمهی و دمی گزلب
 
 
 
 . کردمیو پسره رو نگاه از چشمامو باز کردم یکی

  که هنوز زندسنی اواا
  چرا نمرده؟پس

   تفنگ هم صدا خفه کن وصل نکرده بودم کهبه
 بلــــــــــــــه

 هی خالهی خالتفنگ
  اورده؟ری گمنو

 کنه؟ی داره مسخره مای
 ؟یکنی مکاری چيدار:  قدم عقب رفت و گفتهی و تفنگ رو جلوش گرفتم که لی سمت دنبرگشتم

 
 هی که خالنی؟اي اوردریمنو گ:  من
 

 . کشتشهی رو با تفنگ که نمنی مثل ای ارزشی بيادما:  خودش و گفتی نشست رو صندلرفت
 
  به هم که در باز شددی زل زدم بهش که دستاشو برد باال و دوبار کوبجیگ
 . از اوناش اومدن توگری دوتا دختر خوشگل و جو
 .نی رو زمختمی اونا آب شدم ري تر بود من به جانیگ سندنیپوشی بودن که نمدهی لباس پوشهی

 
 .نی بدی حالهی و بهش نشیببر: لیدن
 

 . اطاعت کردن و با ناز ادا رفتن سمت پسره و از دستاش گرفتن و بلندش کردن و با خودشون بردندخترا
 
 ره؟ی می ابری زیمگه نگفت:  و گفتملی گشاد برگشتم سمت دني چشابا
 
 خب اره: لیدن
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 يدی بهش حال مي بکشمش؟ االن که دارخوامی میمگه نگفت:  من
 
  حالشو ببره و لذت ببرهکمیبزار : لیدن
 
 .رونی و بلند شد و رفت بدی دهن باز نگاش کردم خندبا

 اوردمی بشر درننی از کار اسر
 گذرهی می تو اون سرش چدونهی مخدا

 . اومدیست چپ از اتاق دي دخترهی ي که صدانیی تکون دادم و رفتم پاسرمو
 . و گوشمو چسبوندم به درسادمی اروم رفتم سمتش و پشت در وانی گل کرده بود واسه هممی کنجکاوحس

 
 کشهی اگه فرزام بفهمه منو مدونمی من نمنیبب: دختره

 
 :................................طرف

 
 تونمی نمگمی میفهمینه نه چرا نم: دختره
  تونــــــم بفهمینمــــ

 
 :.........................طرف

 
 کنم کاری چدی بارمیگی ممی خودم تصمکنمی خودمه خودم انتخابش می نداره زندگی ربطي بشری بنچی اونش به هگهید: دختره

  نکنمکاریچ
 

 :......................طرف
 

 ي زديادیاههههه بسه زر ز: دختره
  
 شدم که دختره از اتاق می در قاکی خاطر پشت گلدون بزرگ نزدنی هم مکالمش تموم شده بهدمی که فهمومدی صداش نگهید

 . و رفتدیخارج شد و درو محکم کوب
  به سوال هامونمی و اما برسخب

 
 زد؟ی حرف می داشت با کنکهی ااول
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 ه؟ی کدوم خرگهی فرزام دنکهی ادوم

 
 نی کرده اگه اکاری مگه چنکهی اسوم

 کشنش؟یفرزام خان بفهمن م 
 

   بدهناروی جواب اادی بیکی اووووف
 ی که نشد زندگنمیا

 . بشهجادی سرم چندتا عالمت سوال قرمز رنگ اي رودی کال بامن
 .شهی و شبم روز نمشهی نشه روزم شب نماگه

 .يزی چهی تاسف تکون دادم و برگشتم برم که خوردم به ي از روسرمو
 

 .ی شد اخــه لعنتداشی المصب از کجا پواری دنیا.نمیاخ مماخم مماخ نازن:  من
 

 خانوم جلوتو نگاه کن: مردك اومدهی سرد و محکم يصدا
 

  نگاش کردمضی بلند کردم و با غسرمو
 هی آرتام عوضنکهی اعـــه

  زشته عـــقکی از تو عکسا خوشگل تر بود که از نزدنی اـــــشیا
 .گرهی و جپی خوشتنهمهی خودم بشم که انی رادويفدا
 
 )شهیغلش پرو م بریکم هندونه بفرست ز(
 
  گهی دنه
 

 انه؟ی ی مراقب باشدیجناب شماهم با  : من
 

 .بکش کنار حوصلتو ندارم:  ارتام
 

 . کناردی زد به پهلوم و منو رسما شوتمحکم
 . و با زانو افتادمنی شدم رو زمپرت
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  رو حس کردمي بدسوزش
 اخ

  پستی بشکنه عوضدستت
 شاالی ايری بگارتاقانی شعوووریب

 . زندان البته اگه حکمت قصاص نبودفرستمتی خودم مي صبر کن خودم با دستاتو
 . بلند شدم و به سمت اتاقم رفتمنی بود از رو زمی بدبختباهر

 قشنگ دهنمو باز کنم و همه رو فحش ری دل سهی تونستمی خاطر نمنی و شنود وصل هست به همنی تو اتاق دوربدونستمیم
 .بارون کنم

 .دادمی خودم قرار متی و جد و ابادشو مورد عناگفتمی مراهی دلم داشتم بهش بد و بتو
 

........ 
 

  منم باشم؟شهینم:  من
 

 شهینه نم:  کرد و گفتیاخم
 

 .زارهی هست که نمي حاال چه معامله اپــــوف
  وارد شدي خدمتکارهی حرص رفتم و نشستم رو مبل و پامو تکون دادم که با
 زدی آشنا میلیخ

 ؟ی کی بود ولیکی هیشب
 زدی از اندازه آشنا مشیب

 .شمی بعدش خودشو جمع و جور کرد و اومد پی اولش خشکش زد ولدی منو دی زدم که وقتصداش
 

 ن؟ی داشتيبعله با من کار: خدمتکاره
 

 ه؟یاسمت چ:  من
 

 .نینگــ:..خدمتکاره
 
 . برهتونهیه کردم که م گفتم و بعدش با سر اشاری آهانهی باال دی از ابروهام پریکی

 دم؟ی دختره رو کجا دنی امن
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  مردمی می و داشتم از فضولپروندمی داشتم مگس مينجوریهم

 .کننی می تا بفهمم اون تو دارن چه غلطدمیترکی مرسما
 .دی پنجره خونه لرزي هاشهی زد که شي وچنان عربده ارونی بدی در محکم باز شد و ارتام پرهوی

 .کردمی مياری به شخصه داشتم تو شلوارم ابمن
 

  کجاســـــــــت؟ی مترجم لعنتنیا: ارتام
 

 ستن؟ی مگه خودشون بلد نمترجم؟
 
 ) خرجش کنني چجوردوننیپول مفت دارن نم(
 

 یگی واال راست ماره
 

  گفت مترجم؟نمی کن ببصبر
 . قدم بره عقبهی خاطر باعث شد نی بود و به همی حرکتم ناگهاننی جلوش ادمی فنر از جام بلند شدم و پرمثل

 
 . ترجمه کنمتونمیمن م:  من
 

 الزم نکرده:  ارتام
 

 مگه دست توعه؟:  توهمدمی کشاخمامو
 
 ه؟ی پس دست کستیدست من ن:  شد و گفتکی قدم نزدهی

 
 . جنـــــابلهیدست دن:  و گفتمسادمی زدم به کمرم و صاف روبروش وادستامو

 
 .رونی رو صدا زدم که اومد بلی برگردوندم و بلند دنرومو

 
  رو سرت؟ی شده صداتو انداختیچ: لیدن
 

  مترجم کجا موند؟نیپس ا:  سمت آرتام و گفتبرگشت
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 .کننی قبول نمی ترجمه کنم ولتونمی بنده مگمی من به حضرت آقا ملیدن:  من
 
  توایواقعا؟ خو زودتر بگو ب:  لیدن
 

 باز کردم ابروهامو تند شموی نشدی برگشت و رفت تو که منم سرمو برگردوندم و به آرتام که از حرص داشت منفجر مخودش
 . بسوزهشتریتند باال انداختم تا ب

 وهاهاهاهاهای
 .لی دنکی تو اتاق کنفرانس و نشستم رو مبل نزددمیپر

 .بهم تا مردك هم اونجا روبرومون نشسته بودن و فقط زل زده بودن سه
 دی کنشی دروچشاتونو
 . چلغوزي هامردك
   خودشونی کردن به معرفشروع
   یی اسماعجب

 کایپرت
 انوسیمار

 انویبلدر
  از پهنا تو حلقماسماتون

 .کردمی کردن به ور زدن و بنده هم داشتم ترجمه مشروع
 

Pertika: Mr daniel all we want to have a contract with you. 
 

 .می قرداد ببندهی باهاتون خوامی ما هممون ملی دني اقاگهیم:  من
 
 ؟یدرمورد چ.؟يبپرس چه قرار داد:  از ابروهاشو برد باال و دستشو زد به چونش و گفتیکی

 
 a contract?about what:  من
 

Marianos:contraband 
 

 . باشنوی ااوووو
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 قاچاق:  من
 
 ؟یقاچاق چ: لیدن
 

 )د؟ی قاچاق کندیخوای ميزیچه چ( ?what do you want to smuggle:  من
 

Marianos: drugs and organs 
 
  نشه؟تیادیز
 

 مواد و قاچاق اعضا:  من
 
 کجا؟: لیدن
 

 ?where do you want to smuggle:  من
 

Bledriano: to dubaii 
 

 یبه دوب:  من
 
  خوبه: لیدن
 

 .رونی رو صدا زد و بهم اشاره کرد که برم بارتام
 .دمیفهمی زمان و مکانش رو میذاشتی حداقل می لعنتاه
 .رونی از اتاق اومدم بنی اصرار نکردم تا بمونم چون احتمال شکشون بود واسه همادیز
 
 بودن از سادهیطرف در وا دوتا غولتشن که دو دنی که با دگنی می و بفهمم چسمی و خواستم فالگوش وارونی اتاق اومدم باز

 . راست رفتم تو اتاقمهی انجام بدم منصرف شدم و خواستمی که ميکار
  هم بودن کثافتاکچل

   تو کله کچلشونی تو دستت و محکم بزنی تف کندهی فقط جون منایا
 دهی مفی کيآ
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 )کننیآره بعدشم قشنگ لهت م(
 

  درافتاددی نبانای باایگی مراست
  وفتنی در بدی بامنم نباالبته
  بامن درافتاد ور افتادیهرک

 
 )اره کامال مطلع هستم( 
 

 ؟یکنی مسخره مي داراالن
 
 )نه به جان تو(
 

  تومرگ
 

  و درو بستمیی شدم و رفتم دستشوبلند
  آب و باز کردم و بعدش رفتم سمت حموم و اونم بازش کردمریش

 ومدی شر و شر واب مي صدافقط
 می ساعت مچي و شنود تو گوشم رو روشن کردم و بعدش دستمو روسادمی گوشه حموم وا از پشت قفل کردم و رفتمدرو
 . تا با سرهنگ و بچه ها ارتباط برقرار کنمدمیکش

 . رو بفهممقشی کنم زمان و مکان دقی رو به سرهنگ گزارش دادم و اونم گفت که سعزی چهمه
 .زدم رو می گفتم و خاموشش کردم و دکمه ساعت مچی اطاعت قربانهی
   شلوارم و زدم باالي پاچه هانی واسه همارمی تو حموم موندم و حوصله نداشتم لباسامو دربگهی دکمی
 . بشهسی  اب گرفتم تا موهام خری گوشواره هامو دراوردم و فقط سرمو زو

 . انداختم رو سرمي و موهام و بستم و کاله رو سرسردمی رو پوشحوله
  حموم خارج شدم و به سمت کمد رفتماز
 . کردمضی تو حموم و لباسامو تعودمی چند تا لباس برداشتم و دوباره پرو
 .رونی اومدم بو

 .کردنی قشنگ داشتن ثبت منای دورباالن
 

....... 
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 . اومدي مردهی ي که صدانیی پارفتمی پله ها داشتم ماز
 سادمی سرجام واخیس
  صدانیا
 نیا..... نیا

  شباهت صداستهی امکان نداره یول
 . باشهنی جز ايزی چتونهی اره نماره

 .گنی می کردم تا بفهمم چزی تگوشامو
 

 ؟ی بگی چيخوایخب؟ م: ارتام
 

 .رفتی مشی پی که به خوبی همه چمی لو رفتي چطوردونمینم: مرده
 

 ياری براش بی خوبلی کن دالی سعی و قانعش کنی صحبت کنلی با دندی نداره بای اونش به من ربطگهید: ارتام
 .............وگرنه

 
 .قی رفیمرس. اومدمی کشی پنیهه بب: مرده

 
  صداها قطع شدگهی که بعدش ددمی ارتام روهم شنپوزخند

  کنم رفتنفک
 . توهمدمی و اخمامو کشواری دادم به دهیتک

 کنن؟ی می دارن چه غلطنایا
 گه؟ی متی از لو رفتن اون مامورنکنه

  اونکهیول
  ترکهی مغزم داره مهـــــــوف

 مونه؟ی جواب می بادی تو ذهنم به وجود می هر سوالچرا
 یلعنت

 . دستام سرمو گرفتم و محکم فشار دادمبا
 .نیی برداشتم و از پله ها رفتم پاواری از دمویتک
 

  کجاست؟لی دنیدونی تو میهــ:  من



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 341 

 
 )دیشما چه زود پسرخاله دخترخاله شد(
 

  سننه؟تورو
 
 )بنده رو هر نمنه(
 
 نمی گمشو ببــشیا

 
 )؟يکم اورد(
 
 ..!!امایم
 
 )باش رفتم(
 

 گه؟ی ددیگی رو مسیرئ:  کرد و گفتی اخمدختره
 

 گمی رو ملیدن:   من
 

 دختره حد خودتو بدون نیبب:  وار جلوم تکون داد و گفتدی و انگشت اشارش رو تهدنی دستش رو انداخت زمي تودستمال
 ؟ی گرفتياری بي پس توهم حق نداراوردهی رو به زبون نسی اسم رئیتابه حال کس

 
   باالدی از ابروهام پریکی

 . قدم رفت عقبهی قدم جلو رفتم که هی زدم و يپوزخند
 .چوندمی رو تو دستم گرفتم و دور انگشتم پشی فرفري از موهاکهی تهی شدم و کی نزدبهش

  ترس زل زده بود بهمبا
 

 بخت ترسو بدياخه کوچولو:  من
  بزارم؟ی چي پانوی ايدی ترسزی مثل چ؟هان؟االنيداری از دهنت برمشتری چرا لقمه بي شهامت و جسارتشو نداریوقت
 

 .نیی گفت و سرش خم شد به پای که اخنیی پادمی مو رو کشکهی تهی اون
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 ی گرفتکنمی وگرنه اون دهنتو خودم آسفالت مری دهنتو بگيدفعه بعد مراقب باش و جلو:  بردم جلو و دم گوشش گفتمسرمو
 دختره؟

 
 دم؟ینشن:  دهنشو با صدا قورت داد و سرشو تکون داد که داد زدمآب
 
 . هوا و چشاش بسته شدندی که زدم پري دادبا
 

 دم؟ینشن:  زدمداد
 
 م..دیفهم..فـهـ:  لکنت افتاد و با ترس و لرز و تته پته گفتبه
 

  دختر حرف گوش کننیافر:  و گفتمشینیرو ب رو لبم اومد و زدم يلبخند
 
 .دمی رو دلی دست زدن اومد که با تعجب سرمو برگردوندم و ارتام و دني پشت صدااز

   بود و قرمز شده بودسادهی دست به کمر واارتام
 .زدی رو لبش بود و داشت واسم دست می هم لبخند مزحکلیدن
 
 خوامی رو تو گروهم مي افرادنیخوشم اومد من همچ. بودیبرااااووووو عال: لیدن
 
  بالدی از ابروهام پریکی
 ا

 .یکنی هم به پارال تو کاراش کمک میکنی مموی به بعد هم پرستارنیاز ا:  ادامه داد که
 

 جــــــــــان؟
   عسلگنی به خودم به من مولیا

 
 . ممنون باعث افتخارمهیلیخ:  زدم و گفتميلبخند

 
 عـــق

 .ارمی واسم االن گالب به روش باال مارهی بسهی کهی یکی
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 . و به سمت اتاقش رفتمینی آب گذاشتم داخل سوانی لهی رو به همراه لی دنيداروها
 .می از دستش راحت شرهی بده بخوره تا بمی داروهاشو اشتباهگهی مطونهیش
 .زی با خراب شدن همه چشهی مي کارم مساونی ایول
 
 ) بگهيزی چطونی با تو مگه بهت نگفتم نزار شکنهی غلط مطونهیش(
 

 ای دادری گتوهم
 
 

 . دستم باز کردم و رفتم داخلهی درو با دشیی بفرماي تقه به در زدم که بعد از صداچند
 . جا خوردهی و دادم دستش و داروهارو جلوش گرفتم که برداشت و همشو وانی و لزی رو گذاشتم رو مینیس
 استم برم که رو برداشتم و خوینیس
 
 ؟يدیپارال رو د: گفت 
 

 دمشینه ند:  من
 
 اونروز که اومده بود: لیدن
 

 . باال انداختم و از اتاق خارج شدمي اشونه
 .شدمی دست به کار مدی باگهی دامروز

 . درکی اماده کرده بودم رو برداشتم و گذاشتم نزدروزی که از دیفی سمت اتاق خودم رفتم و کبه
 . اتاق رو باز کردم و تو راهرو اروم شروع کردم به قدم زدندر
 . قسمت بودهی تو راهرو بود که هرکدوم نی تا دوربسه

 . داشتدی راهرو بود و تا امتداد راهرو دي هم انتهاي سمت راست و اخرشیکی سمت چپ شیکی
 .رفتمی مشدی از اونجا کنترل منای که دوربی وارد اتاقدی من باحاال

 . رو از نظر گذروندمنای گوشه چشم هر کدوم از دورباز
 . نصب شده بودنی خوبي جاهایلی خالمصبا

 . قسمت واردش بشمنی از اتونمی نمپس
 .نیی برگشتم و از پله ها رفتم پادیناام
 . کنمدای پی راه حلهی هوابخورم بلکه تونستم کمی حرکت کردم تا اطی سمت حبه
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 . قدم زدمالی وی حرکت کردم و به سمت پشتالی ودور
 . اطراف و از نظر گذروندمی چشمریز

 . به سمت چپ کج شده بودشونیکی به سمت راست کج شده و شونیکی نصب بود که الی ویرونی بيوارای به دنی دوربدوتا
 . که ماله اتاق بود چشام برق زدي پنجره ادنی بلند کردم که با دسرمو
 . وجود ندارهگهی دنهی زدم تا مطمئن بشم دوربدی اطراف و ددوباره
 . زدم باالناموی و استچوندمی رو دور گردنم پشال

 . گذاشتمواری دکی برداشتم و نزدی سنگهی
  ی روش قبلمثل
   قدم رفتم عقبچهار

  رو پاهام خم شدمکمی و
  خم کردم وکمرمو

  دو سهکی
  واری سمت ددمییدو
 . باال و زود از نرده گرفتمدمی از پاهامو گذاشتم رو سنگ و پریکی و
 . باالدمی و خودمو کشدمی دوتا دستم نرده رو سفت چسببا

 . تودمی بود پنجره رو باز کردم و پری بدبختباهر
فسم تو  بود نوتری نشسته بود و سرش تو کامپزی که پشت مي مردهی دنی که با درونی بدم بی نفسمو از سر آسودگخواستم

 . حبس شدنهیس
 .دادی ها افتاد که داشت منو نشون موتری از کامپیکی چشمم به هوی دهنمو اروم قورت دادم و اب
 . که تو اتاق بود برگردوندم و بعدش با وحشت زل زدم به مردینی سرمو به سمت دوربيتند

 . رد شدمنی دوربدی دي که زود از جلوتوری سمت همون مانگردوندی سرشو برمداشت
 یلعنت
  شانسنی تو اتف

  دکش کنم؟ي چجورحاال
 غول تشن اومد تو با اون هی مردك رو از سرراهم بردارم که در باز شد و نی اي تا بفهمم که چجورسوزوندمی فسفر مداشتم

 .رونی کلفتش مرده رو صدا زد که هردو رفتن بيصدا
 .ستمی سمت سدمی راحت ازاد کردم و زود پرالی ام حبس شده بود رو با خنهی که تو سنفسمو

 .رهی بگمی که همشون توهم گره خورده بودن کم مونده بود گرمی عالمه سهی دنی و با دزی مری شدم زخم
 ه؟ی من از کجا بفهمم کدومش اصلحاال
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 . دور کامل اتاق رو نگاه کردمهی و دستمو زدم به چونم و بلندشدم
 .ی اصلمی شروع کردم به دنبال گشتن سزی مری خم شدم زدوباره

 .شدی مدای مگه پالمصب
 .زی در با سرعت سرمو بلند کردم که محکم خورد به لبه مرهی چرخش دستگي صدادنی شنبا
  درد لبمو به دندون گرفتماز
 . شدممی تمام قای با بدبختمی اونهمه سنی بزی مری باز شد که زود زدر

 . گذاشتزی مریشاشو در اورد و پاهاشو ز و کفی اومد و نشست رو صندلمرده
 نهی چشتون روز بد نباخ

 شدمی خفه مداشتم
  حموم؟يری چند بار می تو ماهی حسابکهیمرد
 . جوراباتو بشورنی ایخی حموم رو بحاال
  خفه شدميواااا
 .ومدی مي گندي بوهی جوراباش از
 .شدمی رسما داشتم خفه مگهید

 .رونی بدمیپری مزی مری و از زشدمی لو رفتن مالیخی تا صداش کنه بومدی اون غولتشنه دوباره نماگه
 
 

  موندم و مشغول گشتن شدمهمونجا
 . کردم و تو دستم گرفتمشداشی اخرش پکه

  رو برداشتمبمی جي توي کوچولویچیق
 .دمی رو برمی سو

 .دهی رو نشون می قبلمی رو استپ و فقط همون تازنهی منای دوربي شد همه دهی برمی سیرقت
 شدی مکی اومد که داشت نزدی کسي قدم هاي صدای باز کردم و خودمو باد زدم که وقتکمی و شالمو رونی اومدم بزی مری زاز
. 

 . از پاهمو از نرده رد کردم و با دستام محکم نرده رو گرفتمیکی عقلم به کار افتاد و رفتم سمت پنجره و بازش کردم و زود
  پام روهم رد کردمیکی اون
 . بودمزونی از نرده آواالن

 .  و دستامو شل کردم و بعدش نرده رو ول کردمدمی کشقی نفس عمهی بستم و چشامو
 . نشمنی تا پهن زمنی تعادلمو حفظ کنم دستامو گذاشتم رو زمنکهی اي برانی پاهام افتادم زميرو

 .الی و راحت رفتم توالی و بعدش با خدمی دور تکوندم و دستامو به هم کشهی لباسمو
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...... 

 
 . رو برداشتم و اروم به سمت اتاق ارتام حرکت کردمکی کوچفیک

 .دارهی خودش نگه مشی معامله تا به حال انجام دادن ارتام برگه هاشو پی بودم هرچدهی فهماوندفعه
  داشتنی دورباتاقش

  تو هرگوشه از اتاقاونم
  چه خبرتهبابا
 زشی مي از همه رفتم سر کشو هااول

 . توشون نبودی خاصزی چی رو گشتم ولهرکدوم
 . نکردمدای پيزی چی هم گشتم ولکمدهارو

 
 |||: ←  شده بودنی اهی شبافمیق
 
 . سرم اومد مثال مدارك جمع کنمریخ
 . و حرکت کرددی پام لغزری زنی برم که حس کردم زمگشتمی داشتم برميدی ناامبا

 . نگاه کردمنی زمي روی بردم و با تعجب به کاشنیی پاسرمو
 . عقب و دوباره رو همون قسمت راه رفتمبرگشتم

 .خوردی قسمتش داشت تکون منیا
 . و رو زانوهام خم شدم و بهش ضربه زدمنی گذاشتم رو زمفویک
 . رو بلند کنمی کردم کاشی چاقو سعبا
 . موفق شدمی سخت بود ولکمی

 .شده بود گذاشته دی کلهی بود که توش کی چال کوچهی رو زدم کنار یکاش
 . و برداشتم و زل زدم بهشدیکل
  ماله کجاست؟دی کلنیا

 کنه؟ی در و باز مکدوم
  کدوم قفله؟ماله

 ضربه بهش زدم هی بود هل دادم سرجاش و ی رو باهربدبختی زود دست به کار شدم و کاشی کسهی ي قدماي صدادنی شنبا
 .رهیتا درست سرجاش قرار بگ

 . توادی بیکی داشتم و هر آن ممکن بود در باز بشه و ی کمزمان
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 . نگاه تند به اطراف کردمهی در اومد رهی چرخش دستگي صدایوقت
   چشمم به تخت افتادیوقت

 . شدممی تخت پرت کردم و اونجا قاری خودمو زی معطلیب
 .دمی که توجام پردی تو درو محکم کوباومد
  مونده بود سرم بخوره به تختکم

 شعوووووری بالدنگ
 .کردمی تخت داشتم حرکاتش رو نگاه مری زاز

 .کردی بود و داشت با حرص طول اتاق رو متر مکالفه
 . تو کف دست چپشزدی راستش رو مشت کرده بود و مدست

 
 .زارمی بفهمم زندت نمگهی بار دهیفرزام فقط : ارتام
  و تودونمی بفهمم من مفقط

  فرزام فـــــــــــرزاااامفرزام
 
 .زدی داد مبای تقرخراشوا
  هاااهی رواننمیا

   نشست رو تختاومد
 ؟ي چرا اومدبابا

 ؟ي نداری زندگکارو
  رونی گمشو ببرو
  من به کارام برسمتا
 
 

 . بوددهی تخت بودم و اونم کپری ساعت من زکی درست
 .رونی بامی تخت بری از زدمیترسی متشیراست
 . امکان داشت خوابش سبک باشهچون
 . تا منم به کارام برسمرونی نحسشون رو ببرن بفی موندم و منتظر موندم تا شازده جان تشرری همون زنی همواسه

 .دمیرسی و به مرز انفجار مرفتی داشت حوصلم سر مواشی واشی گهید
 .کردمی مي رو تو دستم گرفته بودم و داشتم باهاش بازدیکل

  بکنم؟تونستمی مکاری چنی از اری خب حوصلم سر رفته به غنی نگاه نکنياونجور
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 .رونی بانی بنشونیری ساعت که حضرت آقا افتخار دادن از بغل خواب شهی بعده
 .رونی تخت اومدم بری از زی که منم به راحترونی شد و رفت ببلند
  کنهکارتی خدا بگم چاخ
  شاالی ای شلیذل

  درد گرفتکمرم
   به بدنم دادمی کش و قوصهی
 قرار دادم و تکونش دادم چشمام ي و جلودی بعدش کلو

  ماله کجاست؟نی االن اخب
 . افتادواری دي دور چشم چرخوندم که چشمم به عکس بزرگ روهی

 . زل زده بود بهمی ارتام بود که با اخم وحشتناکعکس
 

 . نگاه نکنااااا اخماشو الدنگ کثافتياونجور:  من
 
 . به ذهنم اومدي فکرهی

 
 .هی امتحانش مجانگهی دشهیم:  من
 
 . کج کردمکمی رو تخت و قاب عکس و دمی وپربمی و گذاشتم تو جدیکل

 . رو لبم اومديلبخند
 . از آب دراومدکردمی که فکر ميزی همون چدرست
 . صندوق بزرگ بودهی و کامل کنار زدم که عکس

 .دمی و جلو چشام تکون دادم و خنددیکل
 . و تو قفل چرخوندم که درش باز شددیکل
  عالمه برگه توش بودهی

  جمعش کنهادی بیکی نی افتاده بود کف زمدهنم
 
 )دیاریکاردك هم ب(
 
  خفهیکیتو
 
 .  عکسش رو انداختممی چندتا برگه رو برداشتم و با گوشهی
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 . گذاشتمفی هم بود که اوتارو داخل کي دی چند تا سهی
 .ادی بی نداشتم چون ممکن بود هر آن کسيادی زوقت
 . درشو بستم و قفلش کردم و عکس و راست کردمنی همواسه

 . رو سره جاش گذاشتمدی رو درست کردم و بعدش کلی و روتختنیی رو تخت اومدم پااز
 .رونی در بردم بي برداشتم اروم درو باز کردم و سرمو از الفویک
 . و درو اروم بستمرونی مطمئن شدم امنه اومدم بی دور اطراف و نگاه کردم و وقتهی

  ارتام متوقف شدمي که با صدارفتمیسمت اتاقم م به
 

 ؟يریعسل؟ کجا م: ارتام
 

 . دهنمو قورت دادم و با وحشت سرمو برگردوندماب
 

 . کنمدای رو پنی نگرفتمیاهان داشتم م....داشتم ...  رفتم؟داشتمیااااا خب خب داشتم کجا م:   من
 

 ؟یگشتی دنبالش می چيبرا: شکوك گفت از ابروهاشو برد باال و میکی زدم که ي مسخره البخند
 

 رمی رو ازش بگلی دني داروهانکهی ايخب برا..يبرا.... يعـه برا:  من
 

 ست؟یمگه دست تو ن: ارتام
 

 . داده بودم ببره بزاره سره جاشیچرا ول:  من
 

 .زنمی زر می دارم چدونستمی نمخودمم
 فقط بفهمم:  تکون داد و از کنارم رد شد فقط تونستم زمزمشو بشنومسرشو

 
 چلغوز

  داده به اون کلمهری گنمیا
 . بفهممفقط

  و سرمو تکون دادم و به سمت اتاقم پرواز کردمـــــدمی کشی از سر آسودگی گذاشتم رو قلبم و نفسدستمو
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   مچ دستم رو نگاه کردمي روساعت
 .ق کنترل هنوز وقت دارم مردك بره اتاکهی وقتتا

 . زود وارد اتاقم شدم و درو قفل کردمنی همواسه
 . که سرهنگ بهم داده بود بهش فرستادميدی که انداخته بودم رو با ایی برداشتم و تموم عکسامویگوش
 . تخت برداشتم و گذاشتم رو پاهامری تاپ رو خم شدم و از زلپ
 . دراوردمیکی یکی هارو ي دیس
 . به سرهنگ فرستادميدی کردم و بعدش با همون الی چشام برق زد و زود همشونو تبدي دی سي مطالب تودنی دبا

  به ساعت کردمینگاه
  مونده بودقهی پنج دقاووووف

 . رو پاك کردميدی هارو هم سند کردم و بعدش ایکی اون زود
 . تاپ و بستم و گذاشتم سره جاشلپ

 .کسا رو پاك کردم دور فرمت کردم و تموم عهی رو یگوش
 . حبس شدنمی که نفس تو سدی در چرخرهیدستگ

 
 ؟یکنی می چه غلطياون تو دار: ارتام

 
  باشه؟دهی نکنه فهميوااااا

 . رفتمشی پدهی و سنجقی منکه کامال دقیول
 

 .کنمی دارم لباسامو عوض منییصداتو ببر پا:  کردم صدام نلرزهیسع
 

 ؟ي قفل کردی  چيپ برا: ارتام
 
 بزنم شتکش کنما.  اله ال اهللا ال
 

  بندن؟ی می چيبرا:  من
 

  دونمینم:  ارتام
 
 الدنگ کثافت.گهی دیجی بس گاز
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 .شنی و بدون در زدن وارد منیی پاندازنی ها مثل گاو سرشونو می بعضنکهی ايبرا:  من
 

  باشنیی پاگهی دقهیپنج دق: ارتام
 

 ؟ی چيبرا:  من
 

 قهیپنج دق: ارتام
 

 .دمی کشغی و دستمو گذاشتم رو دهنم و جنی رو زمدمیدنش اومد که پامو کوب دور شيصدا
 شعوری بالدنگ

   شدندهی فقط آفرنایا
  عسل رو دق بدنتا

  اومدنبوجود
  عسل و حرص بدنتا
  نسلتون منقرض بشهشاالی ايا

  راحت بشممن
  هااااااالی نسل ارتام و دنالبته

   ندارمي کارنی رادوبا
  عشقه منهاون

 
 . شک نکنه عوض کردم و از اتاق خارج شدم و به سمت سالن حرکت کردمنکهی اي برالباسامو

 .دمی و ارتام و همون مرده رو در حال بحث دلی دندمی رسیوقت
 

  متوقف شدهي چجوردونمی من نمسیرئ: مرده
 
 ؟ی مراقب باشدیمگه بهت نگفتم با: لیدن
 

 ؟یستیچرا مراقب ن : سرش داد زدلی که دننیی سرشو انداخت پامرده
 

 .....آقا من:مرده
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 بسه بسه تمومش کن:  داد زددوباره
 .ادی حالش جا بدی پونصدتا شالق بهش بزننی ببرنوی اایمــــراد؟ب

 
  گرد شدنچشام

  شالق؟پونصدتا
  نه صد تااونم

  تا؟پونصد
  به حال مرده سوختدلم

  نداشتيری تقصاونکه
  کمکش کنمتونستمی منم نمیول

 رفتی لو متی اونوقت مامورچون
 شدی صفر مری منم درصد زنده بودنم زو
 
 ) خدا رحمت کنهگهی تموم شد رفت دي مردیعنی رصفریز(
 
  باشهکی خواستم تراژدی احساستی به موقعيدی رشعوری باه
 
 )  تو کال اخر خندسیبرو بابا زندگ(
 

  از دلم خبر داره؟ی اره اخر خندس کهه
 
 )ارمیمن خبر دارم به روت نم(
 

 یکنی خرابش مشتری بیزنی زر می کن هرچبس
 
 )اوووپس(
 

   وجدان دارنمردم
  االغ دارممنم

 د؟ینیبی تفاوت رو میعنی
 رنیگی منای ادهی از وجدانشون امردم
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 گهی درمی بگي ازش سواردی باشه پس بای گوهنی همچتونهی منم که نمماله
 . ندارمي اگهی دچاره

 
 . باهات کار دارمنی بشایب:  زد و گفت ي لبخنددی منو دی وقتی و چهره سرخ شده صورتشو برگردوند ولتی با عصبانلیدن
 

 جـــــــان
  کردمی کار بزرگارمی شاخ درنمن

  گفت؟ی چنیا
   تفاوت نشون دادمی بچهرمو

 . کارم دارهی تا بفهمم چدمیترکی از تو داشتم میول
 .یی مبل نشستم که اونم اومد و نشست رو مبل روبرويرو
 
 میریپس فردا قراره جشن بگ: لیدن
 
 به چه مناسبت؟:  دادم و گفتمهی باال تکدی از ابروهام پریکی

 
 . از پاکتش دراورد و با فندك روشنش کردگاری سهی چپش و ي راستش رو انداخت رو پاي داد و پاهی خودم تکمثل

 . دو تا انگشتش گذاشت و برد سمت لبشنی و بگاریس
 . زدی محکمپک

 
 يهمونجور: لیدن
 

 ؟ی؟مطمئنيهمونجور:  من
 

 هی در مورد چدادی محی توضخواستیاگه م:  ارتام
 

  برگردوندم سمتشصورتمو
 رفتی می داشت رو اعصابم اسکگهی دنیا

   نخود هر آشاخه
  توچهبه
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 . باز شدشمی بهش نلی بارش کنم که با حرف دنرونی بادی می دهنمو باز کنم هرچخواستم
 
  ازت نظر خواست؟یارتام کس:  تحکم گفتبا
 
  اخ اخاخ

  شد بدجــــوري اقهوه
 ولی اولیا

  بسوووووووز
 بخــــــور

  بخورحرص
  مواقع الزمهیبعض

 
 . قرمز شده بود و رگ گردنش متورم شده بودتیاز عصبان  
 رونی رو مبل بلند شد و رفت باز

  بکنهی غلطچی هتونهینترس نم:  گفتلی نشون دادم که دندهی مثال ترسی الکخودمو
 

 اوووووووووووو
  بکنه؟ی غلطچی هتونهینم

 شکنمی بکنه قلم پاشو می غلطاگه
 کشمشیم

  بکنه؟ی غلطتونهی ممگه
 
 )ی فارساتی رسما تو قوائد و ادبيدیر(
 

 واقعا؟
 
 )ي رو تو گور لرزوندیاره تن فردوس(
 

 زنمی زر می چفهممی بشم نمی عصبخب
 
 )ی کن به خودت مسلط باشیسع(
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  حتمای چون تو گفتباش

 
 )مرض(
 

 گهی می چنی انمی گمشو ببدرد
 
 )گهیحواستو بده اون د(
 
 .رهی وسط تمرکزم از دست مندازهی اسگول به تمام  معنا مکی که یی هاتی پارازبا
 
 ) یخودت(
 

 گمشو
 

 .لی و حواسمو دادم به دنرونی با زور االغ جون و از فکرم شوت کردم ببایتقر
 

 ه؟ی به چه مناسبتی بگشهیم:  من
 

 يتوهم که کنجکاو از اب دراومد:  که عقم گرفتدیخند
 

 . زدم و دور از چشمش دهنمو واسش کج کردمي مسخره البخند
 . بلند کرد و نگام کرد که حالتمو عوض کردم و لبخند زدمسرشو

 
 . انجام بدمي کنم و هم با چندنفر معامله ای هم تورو معرفرمی بگخوامی جشن بالماسکه مهی:  دادادامه

 
  باالدی ابروهام پرجفت

  کنه؟ی معرفخواستی می چي برامنو
 

 .ستی نيزی بودن کم چی رجبلیپرستار دن:  به زبون اوردم که گفتنویهم
 

 دییفرمایاوه بله درست م:  من
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   واهواه
 زهی باش سقف نرظبموا

  گذشتمرشی از خالیخی سقف بحاال
 .زهیری ماسمون

 
 . بلند شدم و رفتم تو اتاقم و نشستم رو تختلی از صحبت با دنبعد
  هستیی خبراهی جشن مطمئنم نی اتو

 زنهی مشکوك مچون
 . آب و باز کردمری شهی شدم و رفتم اتاق فکر و درشو قفل کردم و بعد از چنط ثانبلند

 .دمی کشمی ساعت مچي گوشوار بردم و لمسش کردم و بعدش دستمو روي توکهی سمت شنود کوچدستمو
 . خواهد کردیی کاراهی لی وصل شد که به سرهنگ تموم اطالعات در مورد جشن رو دادم که قراره بالماسکه باشه و دنارتباط

 
  باشه دخترم: سرهنگ

 
  پس فعال:  من
 

 ؟یگرفت(......) ه بهت گفته بودم رو از پاساژ  کییزای چ؟اونیفعال راست:  سرهنگ
 

 بله همون روز اول گرفتم:  من
 

 .تو جشن از همونا استفاده کن: سرهنگ
 

 اطاعت:  من
 

 . رو خاموش کردم و دگمه ساعت رو زدم تا قطع بشهشنود
 .دمی رو تخت و گرفتم خوابدمی و درو قفل کردم و پررونیاومدم ب wc از
 

........ 
 

 .نیی و رفتم پادموی لباس مناسب پوشهی رو انجام دادم و ي ضروراتی شدم و عملداری که از خواب بصبح
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 . که قدم هامو تندتر کردمومدی منیی از پادادی داد و بيصدا
 .کردی دعوا ملی بود که داشت با دني پسرهی پشت از
 
 ي که حال کردکمیپسره بدبخت بدت شد؟: لیدن
 

 . بهتر بودمیکشتی همون اول با تفنگ مي نابود کردموی زندگي؟زدیگی می چیفهمی مچیه: پسره
 
 رونی بنشیببر.يریمی االنم ميمردی نداشت اونوقت هم میفرق:  داد زدلیدن
 

 . برسه رو بردنلی به دنکردی از غول تشن ها اومدن و پسره رو که داشت تقال مدوتا
 نمی پسره رو نتونستم ببچهره

 لی سمت دنبرگشتم
 

  بود؟ی کنیا: من
 
 همون پسره:  درست کرد و گفتقشوی

 
   گرد شدنچشام

  بهم گفت بکشمش؟لی همون پسره بود که دننیا
  اونوقت که الغر نبودیول
 

  مرگش بود؟گفت؟چهی مرویچ: من
 
  گرفتهدزی ایچیه: لیدن
 

  گرد شدنچشام
 
 ؟ي وياچ ا:  اروم گفتمي ناباوربا
 
 م همونفکر کن:  رو مبل لم داد و گفتالیخیب

 
 ؟یچــــــــــــــــــ:من
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  باز مونده بوددهنم
 شه؟ی ممگه

  ممکنه؟چطور
 .......یول

 فهممی اون حرفش رو می معنحاال
 
 “کشنی ارزش رو که با تفنگ نمی بيآدما”
 
  باور کنمتونستمینم

  از نفرت شدزی لبروجودم
  مشت شدندستام

 کردمی که فکر مهی پست تر از اونیلی آدم خنیا
  نبردهیی بوچی هتی انساناز

  بشهری هستم که دستگي منتظر روزفقط
  صبرانه منتظر اون روز هستمیب

 رمیگی کشته شدن رو می عوضنی بودن و به دست اگناهی که بیی همه اوناانتقام
  صبر کنمدی بافقط

 
 * صبر صبر صبر* 
 

 .ا کوفت کنه برداشتم و به همراه آب بردم و دادم بهش تنتی کابي رو از توداروهاش
 .شدی مکی اومد که داشت بهمون نزدی کسي قدم هاي پشت صدااز

  سمت صدابرگشتم
   دختر قدبلندهی
 اهی کوتاه سي موهابا
 
  رفت؟شیبه به خواهر گرام معامله چطور پ: لیدن
 

   باالدی ابروهام پرجفت
 نه؟ی اخواهرش
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  هستنشونی پارال خانوم اپس
 

 ......  حل شد قرار شدیچیه: پارال
 

 .ی گم شیتونی منکهی اي با سر بهم اشاره کرد به معنالی چشمش به من افتاد ادامه حرفشو خورد که دنیوقت
  من حاال از کجا بفهمم؟اوووووف

 یلعنت
 . آب رو برداشتم و از اونجا دور شدموانیل

   که بهش افتاد چشام گرد شدنچشمم
  نیا
 نیا

 رفتی مجی داشت گسرم
  زی رو گذاشتم رو موانیل
  دستمو گذاشتم رو سرمو

  ندارهامکان
 ......اونکه

 
  دادم و سر خوردمهی تکواری دبه
 

  االن؟چرا
 

 نجا؟ی اچرا
 

 ل؟ی دنيالی تو وچرا
 

  خالفکارا؟نی بچرا
 

 دی قطره اشک سمج از گوشه چشمم چکهی بستم که چشمامو
. 
  دستم پاکش کردمبا
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  قبل ضربان قلب نگرفتمي دفعه هامثل
 

  قبل دست و پام و گم نکردمي دفعه هامثل
 

  اون موقع ها گرمم نشدمثل
 

  شدهگهی دیکی قلبم ماله گهی دچون
 

  شدمنی من عاشق رادوگهی دچون
 

 هی حسش نسبت بهم چدونمی نمی که حتي مردعاشق
 

 بارهی از چشماش می روحی و بي که سردي مردعاشق
 

 دهی نمتی که به دخترا اهمي مردعاشق
 

  پوئن مثبت  واسمههی نی ادرسته
 
  کهنهی و دردناکش ای قسمت اصلیول

 دهی نمتی هستم که بهشون اهمیی منم جز اون دختراکنمی ماحساس
 
  بشه؟داشی االن پدی چرا بای لعنتنیا

 
  نمرده بود؟مگه

 
  منو تنها نذاشته بود؟مگه

 
  افسرده شدنم نبود؟ی باعث و بانمگه

 
 کنه؟ی می چه غلطلی دنيالی تو ونجای ااالن

 
  امکان ندارهیول
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 دمی خودم جسدشو دي خودم با چشماچون

 
 دمی دوتا چشام دنی با همخودم

 
   نهنه
 
 ستی دوسش داشتم نشی که سال ها پي اون مردنیا

 
 ستی اون ننی اره ااره
 

  شباهتههی فقط
 

 .دیدی اون منو نمی و فقط زل زده بودم بهش ولنی بودم رو زمنشسته
 

 دیباری از سر و روش میکالفگ
  بودمدهی دمارستانی افتادم که تو تي مردادی

 سادمی واخیس
  درستهدرسته

 زدی حرف می داشت با برهانمارستانی که تو تهی هموننمیبی که االن دارم مینیا
  شدينجوری چرا اایخدا

  گذاشتم رو سرمدستمو
  گرفته بودميدی درد شدسر
 دی گنجی باورم نمتو
  اومدنی اونطرف نگاز
 
 خانوم حالتون خوبه؟: نینگ
 

 شدمی متوجه نمحرفاشو
 
  خودم نبودمتو
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 . زل زد بهمی و ناراحتی دوباره به خودش اومد و با نگرانی خشکش زد ولهی نگاهمو که گرفت چند ثانرد
 
  اونه؟ي برادهی خرابه که فهمیلی وضعم خیعنی

  کنهدای نگامو حس کرد که سرشو به اطراف چرخوند تا منبع رو پینیسنگ
  افتادی همون موقع که نگاش به من مدرست

 
 . شددشی و مانع از دسادی و جلوم وادی پرنینگ
 

  زل زدم بهشمتعجب
 

  هم بد نشدیلی خالبته
 

  بودمختهی االن واقعا بهم رچون
 

  درك کنمتونستمی نمهنوز
 

 .دی گرفت و بلندم کرد و دنبال خودش کشدستمو
 

  ندادمیتیاهم
 
  اعتراض هم نکردم کهیحت
 

  کشهی منو دنبال خودش مچرا
 
 برهی منو کجا مو
 

  خودم نبودمي تو حال و هوااصال
 

   محکم از مچ دستم گرفته بود واونم
 دیکشی خودش مدنبال
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 بردی منو داشت کجا مدمیفهمی نماصال
 

 شدمی هم نممانعش
 

 شدمی از اون محل  دور مدی باچون
 
 نیی پامیرفتی ممی پله ها داشتاز
 

  کهمیسادی در واهی يجلو
  لباسش فرو کربی ول کرد و دستشو داخل جدستمو

 د
 . در اورد و باهاش درو باز کردبشی از جيدی کلهی هی از چند ثانبعد
 

   گذاشت رو کمرم ودستشو
  داد تو اتاقهلم

 
 . و انداخت و قفلش کرددی هم اومد و درو بست و کلخودش

 
  به خودم اومدمتازه

 
 کردی می داشت چه غلطنیا

 
 نجا؟ی منو اورد اچرا
 

  چرا درو قفل کرد؟حاال
 

   توهمدمی کشاخمامو
 

 نجا؟ی ايمنو چرا اورد:  من
 
 .کردی و طول اتاق رو متر مکردی و کالفه دست تو موهاش فرو مگفتی نمیچیه
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 با توام:  زدمداد
 
   و برگشت نگام کردستادی که زدم اي دادبا
 

 نجا؟ی اي چرا منو اوردگمیم:دمی کرد و دوباره ازش پرسیپوف
 

 . کرد و کنترلم از دست خارج شدی سکوتش منو عصباننی نگفت که ايزی سکوت کرد و چدوباره
 

  توام؟باي شد؟اللی اتاق کوفتنی اي منو چرا اوردگمیم:  بلند زدمداد
 
  واسه من شاخ شدهنیی پااریصداتو ب:  خورد متل خودم داد زدی داد بلندم تکونبا
 

  گرد شدنچشام
 
  صحبت کنه؟ينجوری با من اکردی چطور جرات منیا

 
  بودمدهی که دییزایچ
  

  شده بودباعث
 

  خودمو کنترل کنمنتونم
 
  شده بودمی عصبیلیخ
 
  از حدشیب

 
  مشت شده بودندستام

 
  ي خدمتکارهی دختره تو نیبب:  من
  هستملی پرستار دنمنم
  و حد خودتو بدونگاهی جاپس

  که؟ی گرفتمنظورمو



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 365 

 
  بزنم لهت کنمنجای نکن همي هوا ورت داشته هاااااا عسل کارنمیاره اره بب:  رو واسم کج کرد و گفتدهنش

 
 . بوددهی رسزشی ساتی به اکثرشدی گشاد نمگهی دنی از اشتری بچشام

 
 کرد؟ی بلغور می داشت چنیا

 
 ؟یگی می چي داریفهمی مچی هنمیبب:  من
 
 ؟یدونستی می خولیلیعسل خ: نینگ
 
 .کردی مي روادهی زیلی داشت خگهی دنیا

 
 دختره کثافت حد خودتو بدون:  من
 
 شد؟ی می چدتتیدی اگه میگی؟نميسادی فرزام واي درست روبروی چرا رفتیجی گیلیعسل خ: نینگ
 

 اوردمی شاخ در مداشتم
 
 گفت؟ی می چنیا

 
 شناخت؟ی رو از کجا مفرزام

 
 شناسم؟ی که من فرزامو مدونستی کجا ماز
 

 شدی نمباورم
 
  دراوردم؟ي تابلو بازیعنی

 
  گفتم خودم خبر ندارم و خودمو لو دادم؟يزی چای

 
 . بهش بگمییزای چهی تا دیچرخی نمزبونم
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 عسل چت شد؟: نینگ
 

 ؟یدونی از کجا مناروی ا؟درضمنی هستیتو ک..تو: من
 

   تو گلوش خفه کردغشوی و جنی رو زمدی نگام کرد و پاشو محکم کوبیحرص
 

 .ي ذره عقل هم ندارهی تو گهیواقعا ماندانا راست م:  و گفتمیشونی جلو و زد رو پاومد
 

 بالی گرد شدن اندازه توپ والچشام
 شناخت؟ی رو از کجا مماندانا

 
 .......نکنه

 
 
 .....تو:  گفتمي ناباوربا
 

 بله خودمم: تو حدقه چرخوند و گفتچشاشو
 

  تو چشام حلقه زداشک
 

 ی چي برادمی نفهمحاال
 
  چشام پر شدنیول
 

 نگـار؟:  زمزمه کردماروم
 

  ناراحت شدچهرش
 

  جلو و بغلم کرداومد
 ختنی راشکام
  دونهدونه
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  دی مروارمثل
  گونه هام سرخوردنيرو
 ختنی رنیی پاو

  شدی هقم داشت بلند مهقم
  جلوشو گرفتمکه

 کردمی هق هق ماروم
 یلی به چه دلدونمینم
  داشتماجی بهش احتیلی خیول
 کردمی می جا خالهی خودمو دیبا

 نکهی بهتر از اچه
 ی کنی دوستت خالنی تو آغوش بهترخودتو

  ي همونجورقهی چند دقهی
 می همون حالت موندتو
  سبک شدمیلیخ

 گفتی نميزی چاونم
 دیکشی دستشو رو کمرم مفقط

   رفتارشنی چقدر بابت او
  ممنون بودمازش
   جدا شدمازش
  بودسی صورتش خاونم

   پاك کردم و زدم رو بازوشاشکامو
 

 نمیجمع کن خودتو بب:  من
 

 تو اول به خودت نگاه کن: نگار
 
 . خندهری زد زی زل زد به صورتم بعدش پقهی چند ثانهی

 .دنی و شروع کرد به خندنی من از تعجب خم شد و نشست رو زم گشاد شدهي چشمادرمقابل
 

 يری نميهههههههه خخخخخخ ااخخخخخخخ واااااا: نگار
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 ه؟یها چ:  من
 

 ههههعععه... يواااااا.....خخخخخ نگاه کن ....افشویق.....تروخدا...واااخخخخخ :  گفتدهی بردهی بردیخندی که ميهمونجور
 
 افم؟یق

  چش شده؟مگه
 . برداشتم و زل زدم به صفحشموی و گوشبمی بردم سمت جدستمو
  گشاد شدنچشام

  منم؟نیا
  يوااااا

  جادوگره که از پشت بستمی هرچدست
  کرده بودمهی گریوقت

  بودختهی رملی رتموم
  چشمامریز

  گونه هاميرو
  شده بوداهی سکال

  مارکش رو عوض کنمدیبا
  گونه هامي برداشتم و روی دستمالهی
  تا پاکشون کنمدمیچشام کش ری زو
 نهی چشتون روز بد نبیول

  کال خرابش کردمزدم
  بدتر شدافمیق
 زدی نگار داشت قهقهه مگهی کارم دنی ابا
  درست نفس بکشهتونستی خنده نماز
   وسادمی و پشت سرش وادمیپر

  کردمی کمر و پشتش خالي مشت کردم و تموم حرصم رو رودستامو
  بسهگفتی بهم می دستش هبا
 کردم؟ی مگه من ول میول

 د؟یخندی من مافهی به قداشت
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 کردی مغلط
  تر زدم که بلند شدمحکم

   نشستگهی ور دهی رفت و
   سرفه کردچندتا

 
 ؟ي اوردری بکس گسهی کوثید:  نگام کردو گفتضی با غو
 

  گشاد شدنچشام
 جـــــــــــــــان؟

 ؟ی چیچ
 

 ؟ی گرفتادی دی جديزایچشم و دلم روشن چ:  من
 

  نگرفتمادی اکهیاووووووووو نگو نگو چ:  تو هوا تکون داد و گفتدستشو
 
  نگرفتمادی يزیباشه باشه من چ: برداشتم سمتش که بلند شد و دستاشو گرفت جلوم و گفتزیخ
 

 .غلط کردم: گفتنباری برداشتم که ازی خدوباره
 

 نیاور: من
 

 ؟ي بشنویخواستی منویهم: چپ نگام کردچپ
 

  اره: دمیخند
 

 .کننی االن شک ممیخب زود باش بر:  بهم رفت و گفتي غره اچش
 

 .ي اومدي چطوری کامال بگدینـــــه اول با:  من
 

 گمی فرصت منی تو اولستیاالن موقعش ن:  بازش کرد و گفتدی داد سمت در و با کلهلم
 
  حتما بعدا خواهد گفتیعنی گمی اصرار نکردم چون اگه بگه ميادیز
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 میق خارج شد اتااز
  به سمت اتاقممن

  نگار هم به سمت آشپزخونه رفتو
 
 
 کردمی فکر مری اتاقم فقط داشتم به اتفاقات اختو
 

  نگار
 

  اومده بودتی مامورنی به اپس
 
  هستم که قراره وارد باند بشمي نفرنی سرهنگ که گفت من اولیول
 

 ادی زیلی چرا قبل از من نگار اومده؟ اونم به مدت خپس
 
 شمی موونهی کم کم دارم دگهید
 

 دمی دارم عقلم رو  از دست مواقعا
 

  تخت بلند شدمي از روکالفه
 
  به سمت پنجره اتاق رفتمو
 

  رو کنار زدمپرده
  نرده پنجره گذاشتمي گاه روهی رو به عنوان تکدستام

 دمی کشیقی خم شدم و نفس عمنیی به سمت پاکمی و
 . باالدیابروهام پر از یکی افتاد و ي به در ورودچشمم

   شداطی وارد حی ون مشکهی
   جمع کردم تا بفهممحواسمو

  هستندنی تو ماشایک
 هی کنمی کردم تا ببزی باز شد و منم قشنگ چشمامو تنی ماشدر
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  زده شد که سرمو به سمت در برگردوندمدر
 

 ه؟؟؟یک: من
 

  از دخترا اومدیکی نازك يصدا
 

 نیی پادیایخانوم آقا گفتن بهتون بگم ب:دختره
 
  آقاتون بخوره تو سرتونيا

 
 ؟؟ی چيبرا: من
 

 نیی پادیاری بفی لطفا تشردونمی اونجاشو نمگهید: دختره
 

 .امیباشه االن م:من
 

   برگردوندم سمت پنجرهسرمو
  رفته بودنی لعنتاه

  بودی کنمی ببنتوستم
 هی دختره لعنتنی اری تقصهمش

  نهنه
 لهی دنری تقصهمش

  بودمدهی منو صدا بزنه االن منم فهمادی اون به دختره نگفته بود باگه
 
 ) هاستیچندان هم مهم ن(
 
   مهمهیلی؟؟خی چي برانه
 
 ) واالدونمینم(
 

 .لی به اتاق دننیی و رفتم پادمی پوشی مناسبلباس
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  درو باز کردمدشیی  بفرمادنی تقه به در زدم که بعد از شنچند
 

 ؟؟ی داشتيبا من کار:من
 
  جشنهیدونیاره فردا که م:لیدن
 

 بله:من
 

 پرسهی چرا دوباره داره مفهممی به خودم گفت ها االن نمخوبه
 
 ؟يلباس دار:لیدن
 

  مهم شدم خودم خبر ندارمی گشاد شدن وااا از کچشام
 

 ستی هم مهم نادی زگهی دپوشمی مکنمی مدای پيزی چهی ینه ول:من
 
  که تو شانش باشهی بپوشيزی چدی بای هم مهمه پرستار منیلینه خ:لیدن
 

   واهواه
 

 اد؟؟ی خوشش بی بپوشم تا جنابعالی حضرت چیخب عل:من
 

  بهتدمیفردا لباس و م:  زد و گفتيلبخند
 

 خب؟؟:من
 
 ي بریتونی مگهی دیچیه:لیدن
 

  کردم و از اتاق خارج شدمیپوف
 

 ن؟؟ی همفقط
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 نجا؟؟ی منو از باال کشوند انی هميبرا
 
  جاداره بزنم از وسط نصفش کنمیعنی

 
 . از پله ها رفتم باالزدمی لب غر مری که زي از حرص تکون دادم و همونجورسرمو

 . سمت خودشدی دستشو گذاشت رو دهنم و کشیکی هوی
  گرد شدنچشام
  زود به کار افتادعقلم

 . و بردم جلو بعدش محکم زدم به شکمشارنجم
 دست مشت دنشی تو صورتش بخوابونم که با دیکی شل شدن که دستمو مشت کردم و برگشتم تا کمی کرد و دستاش یخا

 شدم تو هوا خشک شد
 
 
 میباشه من تسل:  برد باال و گفتمی و رفت عقب و دستاشو به حالت تسلدی بزنم و آوار شم رو سرش که خندغی جخواستمیم
 

  خندهری نگاش کردم که دوباره زد زیحرص
 

 ؟ی تو آشپزخونه باشدی مگه االن نبایکنی مکاری چنجایکوفت ا:من
 

 . بدمحی تا بهت توضنیی پامی حاال بدو برهی اوکیهمه چ:  باال انداخت و گفتي اشونه
 

 گهی دمی برای  د به؟یهان چ:  و زد رو شونم که برگشتمدی تند تند تکون دادم و از جلو حرکت کردم که خندسرمو
 

 نوریاز ا:  اشاره کرد و گفتي اگهی با دستش به سمت ددیخندی که ميهمونجور
 

  خندهری زد زی پقبعدش
 

 میدیهاهاها قاه قاه قاه قاه خند: چپ نگاش کردمچپ
 
 می و اونم درو باز کرد که وارد اتاق شدمی رفتنی زمری سمت زبه
 

 . و گذاشت توش بمونهدی بست و از پشت قفلش کرد و کلدرو
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  نداره؟يزی چینی که دوربنجای انمیبب:من
 

 می بزنیسی پلي تا حرفانجای اوردمت ایاگه داشت که نم: نگار
 

 دونستمیخواستم بپرسم تا مطمئن بشم واِال م:  بهش رفتم و گفتمي غره اچش
 

 یدونستی که مدونستمی منم میدونستیاره م:  کج کرد و گفتدهنشو
 

 ؟یکنی مسخره میعنیاالن :من
 

 من؟: ه سمت خودش برگردوند و گفت شصتش رو بانگشت
 

 نه عمم:من
 

 کنمی نمی جسارتنی من چنی مسخرت کنه ولدیواال عمت شا: نگار
 

 نمیخب بنال بب:من
 

 خب از کجاش بگم؟:نگار
 

  سرهنگ زنگ زد و باهات صحبت کرد اعصابت خورد شد؟یاوندفعه تو شمال چرا وقت: من
 

 يسوال بعد:  توهم جمع شدناخماش
 
  باالدی از ابروهام پریکی

 
 نگار؟راستشو بگو:من
 

 واسه همون تی برم ماموردی سرهنگ گفت بای ولمی خوش بگذرونمیخواستی و ممیخب ما تو شمال بود:  کرد و گفتیپوف
  شدمیعصب
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 مطمئن؟:من
 

  نکنیکنی بکن نمیکنیباور م: نگار
 
  حرف زل زدم بهشیب

 
 اوردی ني قانع کننده الی دلاصال

 
   مهم تر از اون بودهيزی چهی مطمئنم

 
  شدهی واقعا اعصابش بد خط خطچون

  وبود
  بهم خوردنتونهی نملشیدل  
  باشهحشیتفر 
 
   اصرار نکردم تا بهم بگهادیز
 

 ادی و بوش درمفهممی مي روزهی که باالخره
 

 خب بعدش؟:من
 

  بعدشم که اومدم وارد باند شدم اونم به عنوان خدمتکار:نگار
 

  اونوقت؟یشی می پس تو چشمی نفرم که وارد منی سرهنگ بهم گفته بود من اولنمیبب:  من
 

 ی هستیاخه تو فرد اصل:  زل زد بهم و گفتمتفکر
 
  باالدی از ابروهام پریکی

 
  گفتم و به فکر فرو رفتمیآهان
 
  سوال نگار رشته افکارم پاره شدبا
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 ؟ی جمع کنيزی چی مدرکی تونستیخی بنارویحاال ا:نگار

 
  بوداری شانس باهام ندفعهی ایدونی هم موفق بودم میلیاره خ: من
 
 . کثافت اگه من نبودم که تا حاال لو رفته بودي هم موفق بودیلیاره خ:  واسش باز کردم که دهنشو کج کرد و گفتشموین

 
 ؟ی چیعنی: من
 

  اون غول تشن رو فرستاد تا اون مرده رو صدا بزنه و خانوم به کارشون برسنیبه نظرت ک: نگار
 نن؟ی سر ارتام رو گرم کرد تا اقا به اتاق نرن و خانوم رو نبی نظرت کبه
 

 ؟يتو بود...تو: من
 
 بله که من بودم:  غرور گفتبا
 

 .یرفتی توهم لو مرفتمی بود چون اگه من لو مفتیوظ:  باال انداختم و گفتمي اشونه
 

 ......وی دومدهی بهت نیخوب:  نگام کرد و گفتیحرص
 

 . نگاهش کردم که ادامه حرفشو خورد و سرشو بلند کرد و شروع کرد به سوت زدنیبرزخ
 
  بمونه واسه فرداشی بقمی پاشو برگهیخب د:  بلند شدم و گفتمنیاز رو زم 
 

 . بلند شدنی تکون داد و دستم رو گرفت و از رو زميسر
 
 
 . شدمزی خمی دل کندم و رو تخت ننمیری از خواب شخوردی که به صورتم ميدی نور خورشبا
 .دمی کشي اازهی خمهی دستام چشامو مالوندم و با

 .نیی پادمی به بدنم دادم و از تخت پری و قوصکش
 .دمی کشینی ههی که به ساعت افتاد چشمم

 . رو از پشت بستمی دست خرس قطبیعنی
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 !! هیلی خرمی بستر نگزخم
 . و صورتمو شستم و با حوله خشکشون کردم و به سمت کمدم رفتمدست

 .دمی لباس مناسب انتخاب کردم و پوشهی
 نیی پارفتمی که از پله ها ميهمونطور

 کردمی جشن امروز هم فکر مبه
 وفتهی قراره بیی چه اتفاقاستی نمعلوم

  برهشی پی به خوبی که همه چشاالیا
 . رو برداشتم و بردم بااللی دنيداروها سمت آشپزخونه رفتم و به

 . کردم تا خوب بشنومزی نفر گوشامو تهی مکالمش با ي صدادنی و خواستم در بزنم که با شنسادمی در واپشت
 
 امروز اومدن؟: لیدن
 

 :............طرف
 
  اها اها درسته: لیدن
 

 :................طرف
 
 باشه امروز بگو تو جشن شرکت کنن:لیدن
 

 :...........................طرف
 
 نشون؟یکجا برد:لیدن
 

 :............................طرف
 
   همونجا خوبهنیافر:لیدن
 

 :...................طرف
 
 کنمی براشون انتخاب منانی و واسه اطمیکینه خودم : لیدن
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 :.................طرف

 
  پس فعالیاوک: لیدن
 

 زد؟ی حرف می با کداشت
 راره تو جشن شرکت کنه؟ قیک
 
 ؟يسادیفالگوش وا-
 

 . هوادمی گوشم سه متر پرکی اونم نزدی کسي تو افکار خودم غرق بودم که با صدايهمونجور
  خندهری نگاش کردم که زد زضی غبا
 

  قلبم افتاد تو پاچمشعوووریب:من
 

 ؟يدی فهميزی حداقل چنمیبب:نگار
 

  گمیاره بعدا بهت م:من
 

  پس من رفتمیاوک:نگار
 

 .نیی بهم کرد و رفت طبقه پاپشتشو
  تاسف براش تکون دادمي از روسرمو

 مونهی روز تو دستم مهی نیا
 
 . و چند تقه به در زدم و بعدش وارد اتاق شدمدمی کشقی نفس عمهی

 . رو که خورد بلند شد و رفت سمت تختشداروهاش
 .دی کشدراز

 . برگردم برم که صدام زدخواستم
 .نجای اای نگاش کردم که با دستش به تخت ضربه زد و با سرش اشاره کرد بیسمتش چرخوندم و سوال به سرمو

 .پتو رو بکش روم:  زد و گفتی که لبخند مزحکستادمی از تخت با فاصله ای و رفتم سمتش ولزی رو گذاشتم رو مینیس
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  رفت پس کلمچشام

  ناراحت نباش اصال خجالت نکش بگوي داري اگهی دامر
 . روشدمی فرستادم و خم شدم و پتو رو کشرونی حرص بي رو از رونفسم

  که خواستم صاف بشمنیهم
 
 

 ستمی که خواستم صاف بشم و بانیهم
 . دستم رو گرفتمچ
 

  گرد شدنچشام
  
 . نگاه به دستش کردم و اخم کردمهی نگاه به چهرش و هی

 
 . چشام افتاده بود رو زد پشت گوشمي رشته از موهام رو که جلوهی بلند کرد و دستشو

 
 شدمی می داشتم عصبگهید
 

  رسما رفتم تو کماگهی گرفت که دچونمو
 
  بکنه؟ی چه غلطخوادی منیا

 
   که چونمو گرفته بوديهمونطور
  به سمت راست و چپ برگردوندصورتمو

 
  انتخاب کن و بپوشششویکیلباسات االن تو اتاقته :  زد و گفتي بعدش لبخندو
 

   نگاش کردم و و دستشو پس زدم و دستم رو از حصار دستش که دور مچ دستم حلقه شده بود، در اوردمیصحر
 

 ي که از رویی رو برداشتم و با قدم هاینی و سرم رو تکون دادم و بعدش پشتمو بهش کردم و خم شدم سسادمی واصاف
 .رونی از اتاق زدم بداشتمی برمنی زميحرص رو

 .کردمی و نسلش ملی نثار روح پرفتوح دنیکی رکي و فحش هازدمی اون ننه غر غروها غر منهی راهرو عتو



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 380 

  نیی هم نداشتم برم پاحوصله
  دور به اطراف چرخوندمهی سرمو

 . از خدمتکارا افتاد صداش زدم که بدو بدو اومدیکی که چشمم به نیهم
 

 د؟ی داشتيبله خانوم امر: خدمتکاره
 
  رو دادم بهشینیس
 

  بزار تو آشپزخونهنیی ببر پانویا: من
 

 . االننیچشم هم: خدمتکاره
 

 .نیی کرد و بدو بدو رفت پای تکون دادم که اطاعتسرمو
  هاااااگذرهی هم خوش منای به ابابا

  دستور دادننی بوده ايزی چعجب
  کردمفی کیلیخ

  زنون به سمت اتاقم رفتم و درو باز کردمبگشن
  و کفش ستش و ماسک هم رنگش چشام برق زدفی چهار تا لباس خوشگل موشگل به همراه کدنی دبا
 . ذوق درو بستم و به سمت لباسا پرواز کردمبا
 .دمشی برداشتم و از کاورش درش اوردم و پوششویکی

  و به خودم نگاه کردمسادمی وانهی آيجلو
   اوهاوه

  باز بودیلی خنیا
  کوتاهیلی خو
  بهش متصل بودی رنگاهی تور بلند سهیود و بعد از اون  باسنم بری زتا

   قشنگ بودمدلش
 دمیپوشی منوی من عمرا ایول

 . رو امتحان کردمیکی درش اوردم و اون زود
   زانو بودي باالکمی

  به دلم ننشستی قشنگ بود ولمدلش
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  رو امتحان کردمیکی اوردم و اون درش
  رنگ بود و مدلش خوب بوداهیس

  اومدخوشم
  ومدی تنم بود و بهم متیف
 
 

 نهی و زل زدم به چهره خودم تو آزی مي و بعدش نشستم پادمی رنگ رو  پوشاهی لباس سهمون
 .شدی مبای زیلی مات خشی آراهی لباس نی با اخب

  کردن صورتمی کردم به نقاششروع
  از حدشی نه بگهی دیول
 .ومدی خوشم نمظی غلشی آرااز

  انداختمی کارم تموم شد به خودم نگاهیوقت
  شده بودمیعال

  پررنگ کردمکمی رو رژم
  داشتنی پوستم و رنگ لبام تضاد خوبرنگ

  و قرمزدیسف
 
 

  سر وقت موهامرفتم
  کامل شونه کردم و صافش کردماول
 
  از موهام رو از جلو جدا کردم وکهی تهی

  سرم به صورت منظم بستمي دسته جمع کردم و باالهی همشو بعدش
 

 . و بعدش کش مخصوص خودش رو بستمدمیچی برداشتم و موهامو دورش پزی مي باند رو از روهات
 

 . مو که از جلو گذاشته بودم رو بابلس کردم و حالت دار رهاش کردمکهی تهی اون
 

 . شده بودی اوکموهامم
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   کردمی ساعت نگاهبه
 
  وقتش بودگهید
 

  بلند شدمی از رو صندلنی همواسه
 
  سمت تخت رفتم و خم شدم و ماسک رو برداشتمبه
 

 . چشمام گذاشتم و بندهاش رو بهم گره زدمي رو جلوماسک
 

 . تختي که از پاساژ گرفته بودم و برداشتم و گذاشتم روي تخت رو باز کردم و جعبه اکی نزدکی کوچزی مي شدم و کشوخم
 

 . برداشتم و انداختمشفی گردنبند ظرهی باز کردم و درشو
 

  رنگ رو هم برداشتم و به گوشام انداختماهی سي هاگوشواره
 
 . داشت چشممو گرفت اونم برداشتمی رنگ براقدی سفدی مروارهی انگشتر هی

 
 . داشتننی جواهرا شنود و دوربنی اي همه

 
 . رو برداشتم و از اتاق خارج شدمکی کوچفیک
 
 .گشتی می دنبال کس که داشتدمی راهرو نگار رو دتو
 

 . دور اسکن کردهی نیی به باال و از باال به پانیی سمتش و زدم به شونش که برگشت و از پارفتم
 

  جــــان خانوم شماره بدم؟يا:  زد و گفت ی سوتبعدش
 

 . شدمبااااای زنقدری ایعنی یخاعک تو گورت نشناخت:  و زدم رو سرش و گفتمدمیخند
 

 .و سرش رو بلند کرد و زل زد به سقف رو گذاشت رو سرش دستاش
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 زهیری االن ميوااا: نگار
 

 . کارو کردنی واسش کج کردم که اونم همدهنمو
 

  هاااااای امشب مواظب باشـــي شدگری جیلی خمی از حق نگذریول: نگار
 

 . حوالش کردم و بعدش از کنارش رد شدم و به سمت پله ها راه افتادمیچشمک
 

 . زدمدی رو دنیی کوچولو خم شدم و پاهی و سادمی پله ها وايباال
 

 . کل سالن پر بود از دختر و پسر مرد و زناوووف
 

  استرس داشتمکمی نی رو بخواراستش
 . دمی کشیقی عمنفس

 
 .نیی اروم رفتم پاي با غرور از پله ها با قدم هاو
 
 .برگشت سر ها به سمتم ي تق تق کفشام همه جارو سکوت فرا گرفت و همه ي صدابا
 
 .شدمی معذب مرهی اونهمه نگاه خریز

  ها روم بودیلی نگاه خینیسنگ
 
 . نشمنی پاشنه بلند پهن زمي کفشانی اونهمه ادم با انی تا بداشتمی قدم برماطی و با احتنیی من فقط سرمو انداخته بودم پایول
  زد و اومد سمتمي لبخنددی منو دی وقتلیدن
  ماسک هم تونستم بشناسمشری زاز

 ی عوضکثافت
 . کردم به خودم مسلط باشمی رو گرفت که دندونامو روهم فشار دادم و سعکمرم

 . کردی منو به همشون معرفلی به سمت مهمونا رفتم و دنی لبخند زورکبا
 
  پرستار بنده هستن عسلشونیا: لیدن
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  با همتون خوشبختمییاز آشنا:  زدمی تکون دادم و لبخند مصموعسرمو
 
اگه :  بهم انداخت و گفتي نگاه بدهی کرد و کی مشروب رو به لبش نزدکردی نگام می از مردا که داشت با لبخند چندشیکی

 .ومدمی میی آشناي زودتر برادونستمیاز قبل م
 

  شدمیعصب
 

 ي عضومردك
 
 یشی با من آشنا میکنی غلط متو
 

 ؟ی با من آشنا بشيای که حاال بی هستی تو کاصال
 

  مشت شده بودندستام
 
 کردمی داشتم خودمو به زور کنترل مو
 
 . حرکت کردگهی دزی گفت و به سمت مي و کمرم رو گرفت و و بااجازه ادی فهمنوی هم الیدن
 

  تر شدمي کمرم رو گرفت جریوقت
 
  کنترلم از دست خارج شدو
 

 . به سمت آشپزخونه رفتمی حرصي ها محکم پس زدم و از خودم جداش کردم و با قدمدستشو
 
 .دمی کشمیشونی گذاشتم و دستمو به پزی مي رو روفیک
 

  شده بودی به کل خط خطاعصابم
 

 زی بند رو باز کردم و ماسک و گذاشتم رو مگره
 
 . اب گرفتم تا پر بشهری رو زوانی لهی آب رو باز کردم و ریش
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  برمخچالی نداشتم به سمت حوصله

 
  بودهااامی قدمشی تو پنج شخچالی حاال

 
  حوصله نداشتمیول
 

 دی ندری گشماهم
 

  خوردهاعصابم
  

 رمااااااایگی قشنگ پاچه ماالن
 
  بهمدی از پشت چسبیکی قلوپ ازش خوردم که هی بردم سمت لبم و وانیل

 
 رونی اب تو دهنم بود تف کردم بی پرت کردم و هرچنکی رو تو سوانی تو گلوم و لدی پراب
 

 ؟یـــــــــــــچــــ
 

 . گوشمکی دور کمرم حلقه شد و سرشو اورد نزددستاش
 

 . باهات حال کنمخوامی امشب ميگری جیلیتوخ:پسره
 
 .رهی که باعث شد عقم بگومدی  گند الکل و مشروب از دهنش ميبو
 

   منو دق بدنخوانی منای اکبر امشب ااهللا
  بودشتری المصب زورش بی کردم خودمو ازش جدا کنم ولی دستام سعبا
 
 .ي شده انگارادی قدرت بشه زورش زی سست و بنکهی مشروب خورده عوض انهمهیا

 
 نمی ولم کن ببیمردك عوض:من
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  کردم کجا ولت کنم؟داتینـــه تازه پ: پسره
 

  که چندشم شددی بوسگردنمو
 
  بودمدهی به مرز انفجار رسگهید
 

  هم اصال خوب نبودحالم
 
 .کردیاشت حالمو خراب م گند الکل ديبو
 
 تو ذهنم زد و چهار تا عالمت سبز ي جرقه اهی نی ببرم واسه همشی از پي کارتونمی با تقال کردن نمدمی که فکر کردم دکمی

 . شدجادیرنگ خوشگل رو سرم ا
 

 . رو لبم نشستیثی خبلبخند
 

 . چسبوندم بهش و برگشتم و زل زدم تو صورتشخودمو
 
 ؟يکردی ناز می داشتطونی شیینکارای اهی پادونستمیجـــون منکه م:  گفتي لحن کشداربا
 

 ؟يدیعــه از کجا فهم:  زدم و با ناز گفتمي دور گردنش حلقه کردم و لبخنددستامو
 

  گهی دگهید: پسره
 

 یگیاره تو راست م:  با ناز و ادا گفتماولش
 

 مردك لندهووور:  به خودم گرفتمی تن صدامو عوض کردم و چهره عصببعدش
 
 هـــان؟: گفتي زل زد بهم و با لحن کشدارجیگ
 

 هان و مرض: من
 

 .شی ناموسي به جادمی اوردم باال و محکم کوبپامو
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   ضربه رو گرفتي شد و جاخم
 
  بودمی از حد عصبشی بودم و بدهی به حد انفجار رسگهید
 

  مردكنی کنم و چه بهتر از ای خالیکی تموم حرصم رو سر خواستمی مویکی فقط
 
 .نتی کابزی و به مدمی موهاش گرفتم و سرشو محکم کوباز
 
 .کردی و اخ و اوخ مومدی خون مشینی باز
 

 بشه داتی پنورای انمی نبگهی پست دیعوض:  و گفتمدمی ندادم و خم شدم و موهاش و سفت و محکم گرفتم و کشیتیاهم
  شد؟تیحال
 

  توی هستيزی چعجب:  تکون داد و گفتسرشو
 

 . رو دهنشدمی رو مشت کردم و محکم کوبدستم
 

 . اب بردم و بعدش ماسک رو برداشتم و زدم به چشمامری شری و دستامو زستادمی اصاف
 
 . آشپزخونه خارج شدم که ارتام از کنارم رد شد و وارد آشپزخونه شداز
 

 . خال و روز افتادهنی و چرا به اهی کنی دادش بلند شد که اي وارد آشپزخونه شد صدایوقت
 

 .رونی از افرادش رو صدا زد و بهشون دستور داد تا بندازنش بچندتا
 

 . رفتملی رو لبم نقش بست و با همون لبخند به سمت دنيدی پللبخند
 

 .زدی با چند نفر گپ مداشت
 

 : از پسرا گفتیکی رفتم جلو یوقت
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Boy  : oh daniel you introduce this beautiful girl to us,dont you? 
 
 )؟یکنی ، نمگهی دیکنی می معرفباروی دختر زنی الیاوه دن: پسره( 
 

Daniel:yes whay not,she is a nurse her name is Asal. 
 
 )اره چراکه نه،پرستاره،اسمش عسله: لیدن(
 

Boy: nice to meet you lady lm peter. 
 
 ) هستمتریخوشبختم پ: پسره(
 

  .nice to meet you too: زدم يلبخند
 
 *)نیهمچن*منم خوشبختم: من( 
 

Daniel: ok ,peter l cant see mary where is she?does she come with you? 
 
 ) اون کجاست؟همراهت اومده؟نمی رو ببي مرتونمی من نمتری ،پیاوک: لیدن( 
 
 . ناراحت شد و گفتافشی قکمی

 
Peter: We seprate 

 
 )میجدا شد: تریپ(
 

 اووووووو
 

  بدچه
 
  گفتي چشاش گرد شد و با ناباورلیدن
 

Daniel: What? But..but..you love eachother.  
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 )دی رو دوست داشتگهی همددویشما که عاشق هم بود...یول....ی؟ولیچـ:لیدن(
 
  و گفتدی غم خندبا
 

Peter: no you have mistake l love her but she didnt love me. 
 
 ) اون دوسم نداشتی ،من دوسش داشتم ولیکنی اشتباه مينه،دار: تریپ(
 

  شدمپکر
 

 !! بد شدهچه
 

  طرفه باشههی بده که عشقت یلی خواقعا
 
 . تکون داد و رفت تو فکرالیخی بي زد و سرش رو به معناي نگاش کردم که لبخندی ناراحتبا
 
  اون روز باهاشون صحبت نکرد؟ی چي بلده برایسی الدنگ که انگللی  دننی انمیبب
 
 گشت؟ی دنبال مترجم می چيبرا
 
   مرض دارهنمیبب
 
   به قول االغ جونای

 
  اضافه دارهپول

 
  خرج کنه؟ي چجوردونهینم
 
 ؟. نهای رو امتحان کرد یی کساهی دیبا:  و گفتدی گفتم که خندنوی گوشش همریز
 

 شون مشغول شد و برگشت سمت پسرا و باهادی چپ نگاش کردم که خندچپ
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 .رفتی داشت حوصلم سر مگهی دپووووف

 
  جمعشون جدا شدماز
 

 . بودنی در واقع قصدم روشن کردن دوربی درستش کنم ولخوامی مثال مدمی گردنبندم کشي روي رو همونجوردستم
 
 .شدی عکس انداختم و عکس ها به صورت خودکار به سرهنگ فرستاده میکی یکی که اونجا بودن ي افرادي همه از
 

  از همه عکس انداخته بودمبایتقر
 
 . و داد بهشدیی کرد که نگار دوکروفونی سن و درخواست مي رفت باالیکی هوی

 
 . جشن پرشکوهشنی اي براکنمی هم تشکر ملی و از دندی اوردفی جشن تشرنیاول از همتون ممنونم که به ا: پسره

 
 شو هی میخوای وسط چون مانی که رقص باله بلدن بیی از کساخوامیمن االن م:  کرد و ادامه دادي که تشکرمی کردقشیتشو
 .میبساز

  نفر از پسرا رفتن وسطهشت
  هفت نفر از دخترا رفتن جلوو
 

  بلده لطفا بگهی نفر کمه هرکهیخب : پسره
 

  رقص بودمنی بلد بودم و عاشق امن
  راه بندازمیشی نماهی برم وسط و خواستمی طرف هم مهی از
 .شدی مانعم ميزی چهی هم ی طرفهی از یول

 . زد و با دستش اشاره کرد برم وسطي رو گرفتم و دستم رو بردم باال که لبخندممی قدر فکر کردم که اخرش تصماون
 

 من زود دیاری و تا شما کفشارو بدیاری مخصوص رقص رو بي کفشادی و باستی کفشامون مناسب ننکهیاوال ا:  شون گفتمروبه
 .امیبرم باال و ب

 
 . تکون داد که با سرعت جت به سمت اتاق پرواز کردمسرشو

 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 391 

   اتاق رو باز کردم و لباس رو از کاورش در اوردمدر
 
 . رقص مناسب بودي لباس برانیا

 
  کردم و ماسک همرنگش رو به چشام زدمضی و تعولباس

 
  کفشارو اوردندمی که دنییا پرفتم

 
 .دمشونی کردم و پوشي از دست پسره گرفتم و تشکرکفشارو

 
 .سادمی رفتم وسط واو
 

 می شونزده نفر بودکال
 

   نفر دخترهشت
 

  نفر پسرهشت
 
  داشتی خاصي هاکی رقص تکننیا

 
 .زدی رقص حرف اولو منی و تعادل تو استادنی ای پاهاشون مي انگشت هاي دخترا رودی باو
 
 .ی کامال قادر به حفظ تعادلت باشدیبا
 

  کننی مارو همراهدی هم باپسرا
 

   بودنسادهی جلو وادخترا
 

  بودنستادهی هم سه قدم عقب تر از ما اپسرا
 

  پخش شد کهاهنگ
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 ی پخش شد که دخترا همگآهنگ

 
  باالمیدستامون رو برد 
 

 . شدن و دستامون رو گرفتنکی از پشت نزدپسرا
 
  زدمی چرخهی و سادمی پاهام وايگشتا انيرو
 

  ماسک رو چشامون بودهممون
 
  از پاهامو بلند کردمیکی از دستامو از تو دستش دراوردم و بردم باال و یکی

 
 . آهنگ عوض شد و پارتنر ها عوضتمی که ردمی همون حالت چرخبه
 

 . حرکت کردمگهی به سمت فرد دزدمی که چرخ ميهمونطور
 

 . آهنگ پخش شد و دوباره پارتنر ها عوض شدي بعدتمی که رمی زدی مختلفي هاکی تکنگهیباهمد
 

 . رفتمیکی زدم که از پشت تو بغل ی پسره رو ول کردم و چرخدست
 
 .....نیا

 زدی آشنا میلیخ
 . رو رفتمي بعدکی گذاشت رو کمرم و بلندم کرد که تکندستاشو

 
 چشاش رنگش زل زدم تو اهی سمتش و از پشت ماسک سبرگشتم

 
  گرد شدنچشام

 
  نفر باشههی ماله تونهی چشم ها فقط منیا

 
   رنگ فقط و فقطی توسي چشمانیا
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  باشهنی ماله رادوتونهیم
 

 کردی که منو جذب خودش مییچشما
 

 شدمی که من توشون گم مییچشما
 

 شدمی مغرق
 

  که عاشقش بودمینی رادويچشما
 
 تــو: اروم زمزمه کردممیرفتی هارو مکی و تکنمیدیرقصی که مي شک ، همونطوربا
 

 . چرخ بزنمهی رقصمون خراب نشه نکهی اي سرم که مجبور شدم براي زد و دستمو برد بااليلبخند
 

 کردی داشت با لبخند نگام مفقط
 

  اومدنی واسم دلنشلبخندش
 

 رفتی میلی ویلی داشت قدلم
 

  رفته بودن کنار و به رقص ما زل زده بودنهمه
 

  مادوتا بودي نورپرداز روهی خاموش بودن و فقط  همهچراغا
 

  خوب بودیلی رقصمون خانصافا
 

 از دستامو دور گردنش حلقه کردم  و به عقب خم شدم که اونم از کمرم یکی چرخ تو بغلش زدم و هی آهنگ بود که يآخرا
 .گرفت و روم خم شد

 
  صورتم بودي درست جلوصورتش
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 شدمی مي جورهی خوردی که به پوست صورتم منفساش
 

  اون توکشتی هم داشت خودشو مقلبم
 
  نگاهم نکني اونجوری لعنتاخ
 
  قلبميواا
 

 اره منم: زمزمه کرداروم
 
 دی گونمو بوسعی سریلی خم شد و خهوی

 
  گرد شدنچشام

 
  بهم وصل کردنی ولتصدی برق سانگار

 
  شد؟ی چیچ
 
  کرد؟کاری چنیا

 
 ستادمی اصاف

  
 . بودمششی پهی هنوز تو شوك کار چند ثانیول
 
  و رفت کناردی خندزی رزیر
 

  وسط فقط من مونده بودماون
 

 .کنمی وسط و دارم نگاشون مسادمی که مثل مونگال وادمی واسم دست  و سوت زدن که تازه به خودم اومدم و فهمهمه
 

 . واسشون کردمیمی چپم بردم و خم شدم و تعضي راستمو پشت پاي زدم و پايلبخند
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 .دمی خودمو پوشي در اوردم و دادم به همون پسره و کفشاکفشارو
 
 . کنمداشی تا پگشتمی منی چشم داشتم دنبال رادوبا
 
  اومده؟تی مامورنی اونم به ایعنی

 
  جــون چه شوداخ
 
 . باز شدشمی نششی کار چند لحظه پياداوری با
 
  اونم دوسم داره؟یعنی

 
  از گونه بوسم کنه؟ادی بدی بای اگه نداشت که واسه چگهی دوسم داره دحتما

 
  اونم دوسم دارههههههههههههههههههههههههيواا
 
 ) خام نکنااااالیخ(
 

  نزن تو ذوقمکثافت
 

 ⬆❤ ـــــنیــــ رادو⬆❤
 

 . شدم و لباسامو تنم کردمداری روز بعدش از خواب بصبح
 
 . اتاق خارج شدم که همزمان با من عطا هم از اتاقش خارج شداز
 

 می دادی لبری سالم زهی هردوتامون
 
 .زی درهم اومد و نشست سر مي افهی هم باقنیام
 

 می رو شروع کناتی عملمی گرفتمی و تصممی با سرهنگ هماهنگ کردی همگمی غذامون رو خوردنکهی ابعده
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 .می که سرهنگ داده بود رفتی و به سمت ادرسمی شدنمی ماشسوار
 

 .می شدادهی پنی متوقف کردم و بعدش از ماشنوی ساختمان ماشيجلو
 
 .نگی شد و برد داخل پارکنی رو ازم گرفت و سوار ماشچی اومد و سوئي مردهی

 
  باباولیا

 
 .می بود حرکت کردوتری نشسته بود و سرش تو کامپزی که پشت مي و به سمت دخترمی ساختمان شدوارد

 
 . کردم که متوجه ما شد و سرشو بلند کردی تا سرفه مصلحتچند

 
 .دییبله بفرما: دختره

 
 می کار داشتی رجبيبا آقا: من
 

 کدومشون؟:دختره
 

 یارتام رجب: من
 

 د؟ی داشتی قبلیهماهنگ: دختره
 

 ریخ:من
 
 . دور تو حدقه چرخوندمهی دسته از موهاشو زد پشت گوشش و که چشمامو هی ناز با
 

 .دی رو مالقات کنشونی ادیتونیپس شرمنده نم: دختره
 
 . فرستادهي مارو مراددیبهشون بگ:  و به جلو خم شدم و گفتمزیدستمو گذاشتم رو م.  باالدی از ابروهام پریکی

 
 ....گفتم که:دختره
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 . زل زد بهمدهی گشاد و ترسي که ادامه  حرفشو خورد و با چشازی رو مدمی مشت کردم و کوبدستمو
 

 بهش اطالع بده: من
 

 باشه..ب: دختره
 

 . گوششي برداشت و شماره رو گرفت و گذاشت روویگوش
 

 . باهاتون صحبت کننخوانی هستند و منیی سه تا آقا االن پاری به خ،وقتی رجبيسالم آقا: دختره
 

 :ارتام
 

 ده فرستاي مرادي گفتن که اونا رو اقاشونی ای ولدونمیبله بله م: دختره
 

 :...ارتام
 

 .بله چشم:دختره
 

  زدهمی طبقه سدی ببرفی تشردیتونیم:  قطع کرد و روبهمون گفتویگوش
 

..... 
 

  رو فشار دادمزدهمی و دگمه طبقه سمی آسانسور شدوارد
 
  ومدی عدد اصال خوشم نمنی ااز
 
  عدد کال واسم نحس بودنیا

 
  کنهری عاقبت اخرتمون رو به خخدا
 

 . از آسانسور خارج شدمزدهمی طبقه سگفتی که مي نازك دختري صدادنی و بعد از شندمی کشینفس
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 . و عطا هم خارج شدننی سرمم امپشت
 

..... 
 

 . و چند تقه به در زدم و وارد شدمسادمی در وايجلو
 
 .رونی زل زده بود به بشدی مدهی نشسته بود و از پنجره بزرگ که شهر دی صندليرو
 

  ی رو صندلمینشست
 

  برگردوند سمت ماشوی کردم که صندلی تا سرفه مصلحتچند
 
 
 د؟ینی بهتون گفت بشیکس: از ابروهاشو برد باال و گفتیکی

 
 بله
 
 می االن باهاش کارها داراز
 
  به پستم بخورهی درست و حسابي آدمادمی بار ندهی

 
  نبودیالزم به گفتن کس:  زدم و گفتميپوزخند

 
 . کردی نگاههی و توهم قفلشون کرد و هرسه تامون رو زی و دستاشو گذاشت رو مزی سمت مدی کششویصندل

 
  فرستاده درسته؟ي شمارو مراددیگفت:ارتام

 
 .می کار کنمیتونی شما بهتر مشی گفت پياره مراد:  و فقط اخم کرده بود گفتزدی نمی حرفچی که از صبح تا االن هنیام
 

 د؟اها اونوقت از کجا بهتون خبر دا:ارتام
 

 چطور؟:عطا
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 ا؟ی عادی که تو زندانه چطور باهاش در تماس بوديمراد:  و گفتزی و انگشت اشارش رو زد رو مشی داد به صندلهیتک
 
  باشنویا

 
  خبر بدن مگه نه؟توننی تو زندان هستن که میی کسا،یچه سوال: من
 
 .دیخب مدارکتون رو بد:  لب گفت و بعدش دستشو زد به چونش و گفتری زی اهانهی

 
 .زشی مي که گرفت و گذاشت داخل کشومی مدارکمون رو بهش دادهرکدوم

 
 . عطا گرد شديچشا

 
 د؟ی مدارك رو چک کندیخواینم: عطا

 
  تو مدارکتونه؟ی مشکوکزیچ:  انداخت باال و گفتابروشو

 
 . اومد واسه همونبی عجکمی ینه نه ول: زود گفتعطا

 
 . خواهم کردیبه موقش برس: ارتام

 
  پسر تازه اول راههنی اپـــوف

 
  اومدهشی پنجای چطور تا افهممی نممن
 

 .رونی زنگ خورد که برداشت و بلند شد و رفت بشیگوش
 

 . اشاره کردمواری د نصب به گوشهنی بگه که ابروهام رو انداختم باال و با سر به دوربيزی خواست دهنشو باز کنه و چعطا
 

 .شی داد به صندلهی بست و تکدهنشو
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 ي از روي برداشت و کاغذی صندلي بعدش ارتام اومد تو کتش رو از رونی هامو فشار دادم و چشامو بستم که چند مقهیشق
 بهم د،فردای داشته باشنوی اومده اشی واسم پي کارهیمن :  نوشت و به سمتم گرفت و گفتيزی چهی برداشت و توش زیم

 .دمی بهتون خبر مدیزنگ بزن
 

 . و تو دستم گرفتمدمی انگشتاش کشي از الکاغذو
 

 .رونی از اتاق خارج شد و رفت بی خداحافظهی و دستش رو زد به شونم و با دی رو پوشکتش
 

 .می از ساختمان خارج شدنی بلند شدم و به همراه عطا و امی گذاشتم و از رو صندلبمی و داخل جکاغذ
 
 

 .می حرکت کردالمونی و به سمت ومی شدنی ماشسوار
 

 . افتادینی چشمم به ماشنهی که از آکردمی می رانندگداشتم
 
 ومدی جا داشت پشت سرمون منی ساختمان ارتام تا ااز
 

 کردی مبمونی تعقداشت
 
 . مشکوك شده بودننی ماشنی هم متوجه اهیبق
 

 . دور فرمون فشار دادم و بعدش پامو رو پدال گاز فشردم و دنده رو عوض کردمدستامو
 
 گرفتمی و سبقت مدمیکشی میی النای ماشنی باز
 

  بهشون به کارم ادامه دادمی توجهی همشون در اومده بود که با بداد
 

 زدنی بوق می هنایماش
 
 دادمی نمیتی اهمیول
 

 . دور زدم که گممون کردابونای رد شدم و از خنای ماشنی و از بدمی کشیی الاونقدر
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 . ادامه دادممی رو کم کردم و به رانندگسرعتم

 
 . پخش شدی سمت ضبط بردم و روشنش کردم که آهنگدستمو

 
  پنجـرهنارڪ ه شبه سدو
 ـبـرهی خوابـم نمـهگید
 هڪ ه عالـم حرفـهـی دلـم ےتو
 
 ه بهتـره دلـم بمـونـےتو

 ـسـتی حالـم خوش نمـن
  تـو قلبمـهےکی

 
 ي ه وابستهشی نمهڪ

 همرحمـ
 ه تو قلبمـےکی

 
 ـسـتی حالـم خوش نمن

 ه با همےخودیب
 خندمے مسامڪ عےتو
 
 ه تو قلبمـےکی

 بندمی عشقش پاه بهڪ
 ه تو قلبمـےکی

 
. 

 
 . شدادی دوباره رو پدال گاز فشار دادم و سرعتم دوباره زپامو
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  من  وسط خنده هامے هاڪاش
 خوامی هنوز اونو مےعنی

  گم شدمے تو عاشقي جورهي
 

 دونمے هنوزم نمهك
 کجام

 سـتی حالم خوش نمن
 
.... 
 

  بودمکالفه
 
 . سرمي ردش کنم و پسش بزنم رو بکوبن توخوامی بار منی اولي عمرم براي که توویزی اون چخواستنی آهنگا هم فقط منیا

 
 
 
 ه تو قلبمیکی

 ه وابستهشی نمکه
 ه مرحمـهي مثل

 
 ه به زخمام همدستهك

 ه تو قلبمیکی
 سـتی حالم خوش نمن
 
 ه با همےخودیب

 خندمی مسامڪ عےتو
 ه تو قلبمےکی

 
  به عشقش پابندمهك

 ه تو قلبمـــــــــےکی
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..... 
 

 . متوقف شدي بدي با صدانی زدم کنار و پامو محکم رو پدال ترمز فشار دادم که ماشنویماش
 
 . به جلو پرت شدننی عطا و امنی بود واسه همییهوی منتظره و ری چون غنکارمیا

 
 .دمیشنی نمیچی من هی دادشون بلند شد وليصدا

 
 . گذاشتم رو فرمون و فشارش دادمدستمو

 
 . دور شدمکمی نی شدم و قدم زنون از ماشادهی باز کردم و پدرو
 
  نقطه نامعلوم زل زده بودمهی به
 

  شده بودمکالفه
 

 .کردمی می احساس درموندگمی بار تو زندگنی اولي بودمو براختهی بهم ریحساب
 

 .کردی می منو عصبنی چه مرگم شده بود و ادونستمی نمخودمم
 
  فکر کردمقی و عمسادمی واقهی چند دقهی

 
 شمی مي چجورنمشیبی می وقتنکهی ابه
 

 دهی بهم دست می حالتچه
 
 دهی بهم دست می چه حسدمی و تو بغلم فشارش مکنمی بغلش میول
 

 زنمی تو چشاش زل میوقت
 

 برمی و از کلکل باهاش لذت مکنمی باهاش کلکل میوقت
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 "لبخند رو لبام اومد"
 

 نمیبی هاشو مطنتی شیوقت
 

 گرهی و دلم منمیبی قطره اشکش رو مهی یوقت
 
   همه و همه فکر کردمبه
 
 . گرفتمیشونی پي لبخند رو لبم خشک شد  و جاشو اخم رودمی رسجشی به نتی وقتیول
 
 .....نه
 
 نه
  

 وفتهی اتفاق بنی ادینبا
 
  اشتباه محضههی

 
 . به زبون اوردن اون کلمه هم واهمه داشتماز
 

 . دادم و راه اومده رو برگشتمرونی رو به چپ راست تکون دادم و نفسمو بسرم
 

  شدمنمی باز کردم و سوار ماشدرو
 

 زدنی نمی حرفنی واسه هم برده بودنی ها هرکدوم به حال خرابم پبچه
 
 . بدجور توهم بودنی امي اخمایول
 

 . لب گفتم و استارت زدمری زیی خداااي تکون دادم و اسرمو
 

 . رفتمالی به حرکت دراوردم و به سمت ونویماش
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.. 
 

 .می مبال نشسته بودي رویهمگ
 

 . گذاشتمزی و به همراه تکه کاغذ رو میگوش
 

 زنه؟ی زنگ میخب ک: من
 

  ندارهیفرق: عطا
 

 .زنمیباشه پس من زنگ م:من
 

 ؟ی چنیپ ام: عطا
 
 کاغذ رو ي که اعداد  نوشته شده روي برداشتم و همونطوروی بندازم گوشنی به امی نگاهنکهی بدون ای توجه بهش و حتیب
 .ستینظر اون الزم ن:  گفتمخوندمیم
 

 .گرفتم ندادم و شماره رو یتی اهمی ولدمی رو شننی صدا دار  امپوزخند
 

  از چند بوق که خوردبعد
 

 . برقرار شدتماس
 

 دییبله بفرما: ارتام
 

 . هستمنیرادو: من
 

 ن؟یرادو: ارتام
 

 . و قرار شد امروز بهتون زنگ بزنممی باهم صحبت کردروزیبله د: من
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 فی تشرگمی که می ادرسنی هستش شما به اانی مورد صحبت کردم و در جرنی در الیخب من با دن. دییاهاااا شما: ارتام
 .دی کنادداشتی. دیاریم
 

  دی بگستیالزم ن: من
 

 ..)'(.....!! دیهرطور راحت: ارتام
 

  ساعت؟یاوک: من
 

 شیش: ارتام
 

  فعال: من
 

 .خداحافظ:ارتام
 

 زی قطع کردم و گذاشتم رو مویگوش
 

  گفت؟یچ:عطا
 
   دادم به مبلهیتک
 

  اونجامی ادرس داد قراره برهی: من
 

 ؟ی چيبرا:  عطا
 

 .دی فهممی خواهشی اونش رو ساعت شگهید:  من
 
 . نگفت و به فکر فرو رفتيزیچ
 
 . افتادنی لحظه چشمم به امهی

 
  رو زده بود به چونش و اخماش توهم بودندستش
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 . تو فکر بودقیعم
 

 .نی سرش رو برگردوند سمت امنی باال رفته زل زدم به امي با ابروی بهم بگه که وقتيزی خواست چعطا
 

اومدنش به :  اروم گفتنی که زل زده بود به کف زمي همونجورنی صورتش گرفت و چند تا بشگن زد که امي جلودستشو
  کال اشتباههتی مامورنیا

 
  ؟ی گفتی چ؟یچـ: عطا

 
 . زل زد بهمونیجی تازه به خودش اومد و با گنیام
 
 ها؟: نیام
 

 .ل برداشتم و به جلو خم شدم و زل زدم تو صورتش از مبموی از ابروهام باال بود تکیکی که يهمونجور
 

  اشتباهه؟تی مامورنی اومدنش به ای چيبرا: من
 
  گرد شده زل زد بهمي چشابا
 

 . ندارهی ربطي بشری بنچیبه ه:  کرد و گفتی اومده باشه اخمادشی يزی چهی بعدا انگار تازه ی به تته پته افتاد ولاولش
 

 . زد و از رو مبل بلند شد و رفت تو اتاقشي رفت توهم که پوزخنداخمام
 

 .نی اخماش توهم بود و زل زده بود به کف زمدمی سمت عطا که دبرگشتم
 
  چش شد؟نیا

 
  کنهی ازمون پنهون مییزای چهی نیا:  سرشو بلند کرد و گفتدی نگامو دینی سنگیوقت
 

 .ستیمن اگه نفهمم اسمم عطا ن:  کردم که اروم گفتدیی تاحرفشو
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 . شد و رفت تو اتاقشبلند
 

  عالمه سوالهی موندم و من
 
 ی کالفگو
 
 . بودتی  و عطا و ارتام و کال راجب مامورنی امي در مورد رفتارایی قسمت ذهنم فقط پر بود از سواالهی

 
 . مانعش بشم ود باهاش بجنگمکردمی می بود که داشتم و سعی حسری قسمت ذهنم درگهی

 
 .میشی جنگ کدوممون برنده منی تو ادونمی هم نماخرش

 
 عقلم؟

 
  ای

 
 
 

 . وصل کردمرهنمی رو به پکی و شنود کوچدمی رو پوشلباسام
 

 . بردم و درستش کردمقمی رو به دستم بستم و دستمو سمت تی مخصوص ماموری مچساعت
 

 دمی تخت برداشتم و پوشي رو از روکتم
 
 . اتاق خارج شدم و به سمت سالن رفتماز
 

  م اماده بودن هنی و امعطا
 
 .می قدم برداشتنی و به سمت ماشمی خارج شدالی از وگهی همدبا
 

 . به حرکت در اوردمنوی که استارت زدم و کمربندم رو بستم و ماشمی شدسوار
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 .میدی رسقهی دقستی از ببعد
 

 . شدنادهی هم پنی شدم که عطا و امادهی پنی پارك کردم و از ماشنویماش
 
 . باز شدیکی تي که در با صدامی و زنگش رو فشردمی سمت در رفتبه
 
. 

 
 . کردمونیی راهنمای اتاقهی اومد و به سمت یکلی مرد ههی

 
 .می نفر درو باز کرد و با دستش بهمون اشاره کرد داخل بشهی دیی بفرمادنی تقه به در زد و بعد از شنچند

 
 . توکه در بسته شدمیرفت
 

 .دادی محی نشسته بود و پشتش به ما بود توضی صندلي که روی به کسییزای چهیداشت  بود و ستادهی دست به کمر اارتام
 

 نیبه به اومد:  زد و گفتي چشمش به ما افتاد لبخندیوقت
 

 . نشسته بودی که پشت صندلي رو کرد سمت همون فردبعدش
 

 .گفتمی هستن که بهت میی همونانایا: ارتام
 

  رو برگردوندیصندل
 
  باالدی از ابروهام پریکی

 
  بودلیدن
 
 . و بعدش صاف زل زد تو صورتمدی دور،دوره ما چرخهی بلند شد و اومد شی که دستش بود از رو صندليگاری اون سبا
 
 . رو لباش اومدي اخم نگاهش کردم که لبخندبا
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 410 

 .ینه از تو خوشم اومد مثل خودم: لیدن
 

 . زدم و چشمام رو تو حدقه چرخوندميپوزخند
 
 . رو مبالمی و نشتمی دستش اشاره کرد به مبل ها که رفتبا
 
 د؟؟؟؟یتونیم.دی کندای و افرادش رو پدی قاچاق مواد به ارتام کمک کني توخوامیارتام دربارتون بهم گفته ازتون م: لیدن
 

 .ستی نی مشکلنه،حلهیکارمون ا: عطا
 
 .ارنتونی بفرستم بنی تا ماشدی ادرس خونتون رو بدمی جشن بالماسکه دارهیفردا :  سرشو تکون داد و گفتلیدن
 

 .میای خودمون مستینه الزم ن: من
 

 .شهی برگزار نمنجایجشن ا: ارتام
 

 . یاها اوک:من
 

 .رونی بمی رفتالی و از ومی رو بهشون گفتم و بعدش سه تامون بلند شدادرس
 
 .می واسه اومدن خودمون به جشن نکردي اصرارادیز
 

 رنی جشن بالماسکه بگهیانگار قراره فردا : من
 

 ..دونمیم:سرهنگ
 

 د؟یدونیم:من
 

 :....سرهنگ
 

 .الو الو سرهنگ: من
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 .فرستمی مخصوص جشن رو مياها بله خب فردا من لباسا: سرهنگ
 

 باشه پس:من
 

 یاعلی:سرهنگ
 

 یاعلی:من
 

  قطع کردمویگوش
 

 .نی درست مثل امکنهی و پنهون مدونهی مییزای چهی هم سرهنگ
 

  اخهدوننی می چنای ایلعنت
 

 . کردم و به سمت اتاقم حرکت کردمیپــوف
 

 . به دستم خورديزی چهی که بمی گذاشتم تو جویگوش
 
 .رونی برش داشتم و اوردم ببمی جاز
 
 بای زفی دستبند ظرهی

 
  که ماله عسلهنیا

 
 . دستم نگهش داشتم و لمسش کردمکف

 
 . رو لبم اومد و دستبندو تو دستم فشردميلبخند

 
  چندقدم موندهفقط

 
 گردونمی و بهش برمدستبند
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 )؟ي اومدنی ايفقط واسه (
 

  خبخب
 

 ت؟ی مامورنی اومدم ای چي براواقعا
 

 . که توش عسل هم هستی خطرناکتیمامور
 

 ستی که اخرش معلوم نیتیمامور
 
  خسته شده بودمی دوگانگنی از اگهید
 
.... 
 ے تمام شدمی برارگید
 
  تو مربوط استه به از هرچگرید
 

 ... شده اممتنفر
 
 ...ندازدی تو بادی مرا به هڪ زی هرچاز
 
 شنومی درباره ات مهڪ ےي حرف هااز
 
 پرسندی درباره ات از من مهڪ ے سواالتاز
 

 !؟ے من داره بے ربطه تو چاصال
 

 کندی قبول نمےسڪ چرا
 
 ! آورمادی تو را به خواهمی نمگرید
 
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 413 

 !خواهمی عشق نممن
 

 ... و بعدمی چند وقت باهم باشهڪ ستی ننی مگر اعشق
 
  حوصله شوم؟ے و من بيری بگه بهانتو
 

  بعداز هرهڪ ستی ننی مگر اعشق
 
 د؟یای حس تنفر سراغمان بےاختالف 
 

 یی امروز بگوهڪ ستی ننی مگر اعشق
 
 ؟ینڪ مڪ خودت ترے وفردا با پاےریمی ممیبرا 
 

 ...خواهمی عشق نممن
 

 . ماجرا تنها شدن استانِی پادانمی میوقت
 

  گولِ عشق را بخورم؟؟؟دی باچرا
 

 . دوستت داشته باشمانهی مخفدهمی محیترج
 
   دوستت باشمنکهی اای

 
  تو را تا ابد کنارم داشته باشمکه
 

 ,    بودقرار
 

  می هم  باشهمدرد
 
 !!!!!   درد  همنه
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 ,    بودقرار
 

   می را  درك کن گریهمد
 
 !!!!!    تركنه
 

 ,    بودقرار
 
   گریکدی  ي  آرزوهايبرا 
 
 !!!!!  شهینه  ت,     می باششهیر
 

  که  بودیی  به  تمام  قرارهالعنت
 
 !!!!!!    نبود....   اما   
 
 

 . داده بودنلباسارو
 . لباس خودشو برداشت و رفت اتاقشهرکس

 
 . درست کردمقشوی و دکمه هاشو بستم  و دمی رو پوشرهنمیپ

 
 . زدم و درستش کردمی رو به دستم بستم و به موهام دستتی مخصوص مامورساعت

 
  دمی تخت برداشتم و پوشي رو از روکتم

 
 .. رو برداشتم و به خودم زدمزی مي روعطر

 . رو برداشتم و از خونه خارج شدمماسک
 
 .میمئن شدن سوارش شد در بود که بعد از مطي جلوی ون مشکهی

 
..... 
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 . عمارت بزرگ شدهی داخل نیماش
 
 . اطرافهنی عسل هم اگفتی بهم می حسهی

 
 کردمی رو حس می نگاه کسینیسنگ

 
 . خوردالی از اتاق ویکی که نگام سمت پنجره می شدادهی پنی ماشاز
 

 .می حرکت کردالی وی رو لبام اومد و باهمون لبخند به سمت در اصللبخند
 

  گرفته بودنی بزرگجشن
 

  هم دعوت شده بودنيادی زيمهمونا
 
 .میسادی واکشی و نزدمی ها حرکت کردزی از میکی به سمت نی عطا و امبا
 

 . نصب توشون فعال بشنکی کوچي هانی تا دوربدمی کتم کشي دکمه هاي رو رودستم
 

 . انداختمی از مهمونا عکسکی از هر گشتمی که برمهرطرف
 
 .دمی جا سر کشهی رو برداشتم و زی مي رويها از شربت یکی

 
 . جمع شد توهماخمام

 
 .سوختی و گلوم افتضاح و وحشتناك  مدادی می طعم تلخدهنم

 
 یلعنت
 
 .)کشنی جا سر نمهی قبل از امتحان هڪ زویاخه همه چ(
 

 .الیخی رو بامشب
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 نی سمت عطا و امبرگشتم

 
 .زی اخم کرده بودن و زل زده بودن به مهردوشون

 
 . اومد که هممون توجهمون به اون سمت جلب شدی کسي قدم هايصدا

 
   دختر قد بلندهی

 
  ی لباس نسبتا کوتاهبا
 
  هم رنگفی و کاهی سي و کفشااهی رنگ سبه
 

 .نیی محکم از پله ها اومد پاي همرنگ لباسش با غرور و قدم هاماسک
 

 . تو سکوت فرو رفته بود و زل زده بود به دخترهسالن
 
  دی دختره قلبم لرزدنی دبا
 
 . بهم دست دادی حالت خاصهی

 
  پشت ماسکش هم تونستم بشناسمشاز
 
  خاص و نابی آبي اون چشمااز
 
 . از اونور با لبخند رفت سمتش و از کمرش گرفت که اخمام رفت توهملیدن
 
 . تو دستم رو فشار دادم که کم مونده بود تو دستم بشکنهوانیل

 
 .کردمی رو نگاه ملی دنتی و با عصباندادمی روهم فشار مدندونامو

 
 . هم اخماش توهم بود و اونم دستاش مشت شده بودننیام
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 . جمع شدشتری اخمام بنی عکس العمل امدنی دبا
 

 .کردنی بودن و داشتن صحبت مزی مهی دور لی و دنعسل
 
  رگ گردنم متورم شده بودمتی عصباناز
 

  چه مرگم شده بوددونستمی نمخودمم
 

 کردمی دندوناشو تو دهنش خورد ماوردمی مری رو گلی دنیی جاهی اگه فقط
 

 .شکنمی حلقه شده رو مکشی که دور کمر باری دستاون
 
 * اماااااایتورو سننه نه با کله م*
 
 . جلوم گرفتینی سهی اومد و ي خدمتکارهی

 
 هی چینی بفهمم تو سی حتنکهی ابدون

 
 .دمی برداشتم و سر کشوانی لهی دراز کردم و دستمو

 
  مشروبهنکهی ای لعنتاه
 
 

  شده بودگرمم
 

 .  رو باز کردمرهنمی پیی باالي بردم و دو تا دکمه هادست
 

 . گرفته بودمنی ذره بری حرکتشون رو زهر
 
 رو دور کمرش رو محکم پس زد و به سمت آشپزخونه لی دني دست حلقه شده تی شد که عسل با عصبانی چدونمی نمهوی

 .رفت
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  سرش رفتمپشت

 
 . آب خوردوانی لهی و زی مي رو دراورد و گذاشت روماسکش

 
 . بهشدی پسر اومد و از پشت چسبهی اونطرف از
 

  از حدشی شده بودم بیعصب
 
 .رمی مشت و لگد بگری پسره رو زخواستمیم
 

 تونستی نمی از دستش فرارکنه ولکردی تقال معسل
 

  برم جلو و خودم دست به کارشم کهخواستم
 
 

  عسل برگشت سمت پسره و دستاشو دور گردنش حلقه کردکه
 

  گرد شدنچشمام
 

   پلک زدمچندبار
 

 ؟يکردی ناز می داشتطونی شیینکارای اهی پادونستمی ميدیجـــون د:پسره
 

 ؟يدیعـــه از کجا فهم:  با ناز گفتعسل
 

  رفت توهماخمام
 

 یلعنت
 

 . عسل متوقف شدمي برم که با صدابرگشتم
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 مردك لندهور: عسل
 

  به سمتش چرخوندمسرمو
 

 . به قسمت حساس پسرهدی اورد باال و محکم کوبپاشو
 

 .نتی و کابدی ضربه رو گرفت که عسل محکم از موهاش گرفت و سرشو برد عقب و بعدش محکم کوبي شد و جاخم
 

 اووووخ
 
 . عسلم خشن از اب در اومدنیا

 
  افتاد؟نمتی نبنورای اگهید: عسل

 
 . تو دهنشدی گفت که عسل دستشو مشت کرد و محکم کوبییزای چهی پسره

 
  خوشم اومدنه
 

 . رو برداشت و زد به چشماش و از آشپزخونه خارج شدماسکش
 

  من نشدمتوجه
 

  بلند شددادشی داد و بي سرش ارتام رفت تو و صداپشت
 
 . رفت رو سن و شروع کرد به صحبتیکی

 
 . وسطانی که رقص بلدن بیی اوناخواستی مازمون

 
  رقص بلد بودمنی اییزای چهی

 
 .ستادمی بهتر بشه کتم رو دراوردم و دادم به عطا  و رفتم وسط اکمی حالم نکهی ايبرا
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 . مکث دستشو برد باالی نفر از دخترا کم بود که عسل بعد از کمهی
 

 .امی من زود برم بدیاریتا شما کفشارو ب.دیاری کفش مخصوصش رو بدی و باستی کفشامون مناسب ننکهیاول ا: عسل
 
 . گفت و برگشت و از پله ها رفت باالنویا

 
 نیی که اومد پامی منتظرش موندقهی دقچند

 
  شده بودمحشر

 
 . رنگ فوق العاده شده بودی لباس ابنی اتو
 

 .می پخش شد که ماهم شروع کردآهنگ
 
 .شدی توهم و دستام مشت مرفتی تماس پسرا باهاش اخمام ماز
 

 . به زور کنترل کردمادی که به سمت من بی تا موقعخودمو
 

 . چرخ زد و اومد سمت من و از پشت تو بغلم قرار گرفتهی آهنگ عوض شد که تمی بار رسه
 

 . رو لبام اومدلبخند
 

 . زد و بعدش برگشتم سمتمیکی تکنهی کمرش گذاشتم و بلندش کردم که ي رودستامو
 

 . سرشي زد تو چشام که لبخندم کش رفت و دستشو گرفتم و بردم باالزل
 

  چرخ بزنههی شد مجبور
 

 .تــو: گفتي با لحن متعجب و شوکه استادی ایوقت
 

 .می رو رفتي بعدي هاکی زدم و باهاش تکني لبخنددوباره
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 . عمرم شدي رقص هانی از بهتریکی رقص نیا
 

 . رقص بود که دستشو دور گردنم حلقه کرد و به عقب خم شد که منم از کمرش گرفتم و روش خم شدمياخرا
 

  صورتم هامون کم بودفاصله
 

 اره منم:  بهش گفتماروم
 

  دست خودم نبودارمیاخت
 

 دیکوبی منمی داشت به سقلبم
 
  شدکهي چجوردونمینم
 

 .دمی گونشو بوسعی سریلی شدم و خخم
 

 . خودمم متعجب شدم و از کارم شوکه شدماولش
 

  بوددی بعي کارنی همچازمن
 
 . و خندم گرفتدی قلبمه شدش دلم لرزي شوکه و چشاافهی قدنی بعدا با دیول
 
 .سادمی و رفتم کنار وادمی خندزی رزیر
 

 .  کرد و کفشاش رو دراورد و به پسره برگردوندیمی بود که بعدا به خودش اومد و تعضسادهی وسط وايهمونجور
 

  کردی اطراف رو نگاه مداشت
 

 . باالدی بهش گفت که جفت ابروهاش پريزی چهی اومد و ي دخترهی که
 
  گفت؟؟؟ی دختره بهش چیعنی
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 . و دستاش مشت شده بودنکردی داشت با اخم نگام مدمی افتاد که دنی به امچشمم

 
 ال بادی از ابروهام پریکی

 
 !!!!!!دهی دپس

 
 . رگ گردنش متورم شدگهی از سر خباثت بهش زدم که ديلبخند

 
  بود؟ی کطونی شيا:  و گفتدی زد به بازوم و خندعطا

 
 .شدی داشت منفجر مگهی دنی حرفش امنی ابا
 

 .دیکشی میقی عمي هانفس
 

 . موقوفیفضول:  و گفتمدمیخند
 

 !"؟؟؟!!. نکنــــــه؟نمیبب: عطا
 
 . خفه خون گرفتنی وحشتناك امي اخمادنی با دی خنده ولری ززد
 
 .ارهی در ني مسخره بازادی عطا ضربه زدم تا زي سمتمون که اروم با پام به پاومدی داشت ملیدن
 

 . افتاد تو جلد مغرور و خشکش فرو رفتلی چشمش به دنیوقت
 
 .نیه ام دستش زد رو شونیکی از دستاش زد رو شونه من و با اون یکی با لیدن
 
  پسرا؟گذرهیخوش م: لیدن
 

 . دختر که از صبح زل زده بودن بهمونپی اکهی و برگشت سمت دی که خندمی تکون دادسرمونو
 
 .دی خوش بگذرونکمی دیخوش باش: لیدن
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 .ادهی واسه ما زدی ها رو شما بگذرونیهمون خوش: عطا

 
 . و زد رو شونه عطا و پشتشو بهمون کرد و رفت سمت دخترادی خنددوباره

 
  تو حدقه چرخوندمچشمامو

 
 . رفتاطی و به سمت حکردی که گره بند ماسکش رو باز مي همونطوردمی به عسل افتاد که دچشمم

 
   سرش رفتمپشت

 
 . که ته باغ بود حرکت کردی رو در اورد و به سمت تابماسکش

 
 . اومدگهی دیکی ي صداش بزنم که صداخواستم

 
  شدممی پشت درخت قازود
 
 عســـل؟-
 

  سادی شوکه شد و واعسل
 

 فرزام؟....فـ:  گفتدادی که شوکه شدنش رو نشون می و زل زد به پسره و با لحنبرگشت
 

 و دستشو سمت گونه عسل دی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی اسمش فرزامه دمی بود و فهمسادهی که روبروش وايپسر
 .برد
 

  رفت توهماخمام
 

 .....عسل تو: فرزام
 

 .کردی شوکه نگاش میلی و خی پوچ و خالي همونجورعسل
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  بگويزی چهی ی لعنتد
 

   دفعه قبل بزن تو دهنشمثل
 

 ؟یکنی نمي کارچی هچرا
 

  قفل کرده بودانگار
 
 . پسره محکم بغلش کرد که چشمام گرد شد و دستام مشتهوی

 
 . شکستمی کلمه واقعي عسل و حلقه شدنش دور کمر پسره به معناي باال اومدن دستابا
 
 . شدمله
 

  شکستن قلبم اومديصدا
 
 کهی تکهیت

 
 هه
 

 االی خنی چه به امنو
 

  بودمدهی تازه که فهمحاال
 

  که حس کرده بودم دوسش دارمتازه
 

  از پروانهاون
 
  از عسلنمیا

 
  از همشون متفاوتهکردمی که فکر می عسلاز
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  دارهفرق
 
  سخت در اشتباه بودمیول
 

  پروانه و امثالشي لنگه هیکی هم عسل
 

  دخترهی از هرچمتنفرم
 
  همشون متنفرماز
 
 دهی و اونو پرورش مادی به وجود منی دل رادوي که نفرت تونجاستیو از ا*
 .*دهی الدنگ خودش خبر نداره که داره عشق به عسل رو تو دلش پرورش میول
 
 

 ⬆❤ــــــ عسل ـــــــ⬆❤
 

   رفتهي تا بلکه بفهمم کدوم گورچرخوندمی اطراف می هسرمو
 
  ازش نبودي چشم چرخوندم و اطراف رو از نظر گذروندم اثری هرچیول
 

 نی زمری آب شده بود رفته بود زانگار
 

 دمیدی اطراف بود و من نمنی ادمی شاالبته
 

  حتمانوارستی اره ااره
 

 .د سمتم و خم شد دم گوشم گفت اومنگار
 

 . محموله رو از مرز رد کننهی معامله مهم رو انجام بدن و هی سه هفته بعد ای انگار قراره دو دمی فهمییزای چهیعسل من : نگار
 

  باالدی ابروهام پرجفت
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  کنن؟ی چیچ
 

 زارم؟ی من ممگه
 
 ) روزتم شبشهی که شبت روز نمی نکنی فضوليواال تو تو هرکار(
 

 گـــهی خوبه دیلی کارم خنی اخب
 
 )، مواقعیبعض(
 

  کنه؟ی فضولی نکنم کی بابا من فضولبرو
 
 )نگار(
 

  بکنن مگه نه؟ی کنم تا بفهمم قراره چه غلطی فضولدیدرضمن با! زارم؟ی من ممگه
 
 )دونمیچم(
 
 .نمی گورتو گم کن ببکنم؟ی من چرا با تو بحث منمیاصال صبر کن بب...خ
 
 )ــــشیا(
 

  طبقه باالااااااااستیـــــــــــیتشودس
 

  بگوای بلزم بيدی فهميدی جدزیخوبه چ: من
 

 .دی شما بگیچشم قربان هرچ:  گفتی چپ نگام کرد و با مسخرگچپ
 

 .ی گورتو گم کنیتونی سرباز حاال منیافر:  گفتميجد
 

 . بلند کرد و خواست بزنه تو سرم که سرمو خم کردمدستشو
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 شتررررررررررق
 

  فرود اومد اهللا اعلمی گردن کدوم بدبختي روی پس گردننی احاال
 

 . پسملهی گشاد و دهن باز اندازه گاراژ زل زده به ي با چشادمی انداختم که دی و به نگار نگاهستادمی اصاف
 

  توشرهیببند سوسک م: من
 

  بست وبا اخم زل زد به پسرهدهنشو
 

 ؟يریگی سر راهم قرار م؟چراي دار؟مرضیشی چرا مانعم مزنمی منوی من دارم اینیبی می محترم وقتيآقا: نگار
 
 گناااااااای منی به ای جلو برآمدگاز
 

 کردی داشت با دهن باز نگاش مپسره
 

 م؟ی جالب شد بدهکارم شدیلیخ:  توهمدی کشاخماشو
 

  معلومه:  خق به جانب نگاش کرد و گفتنگار
 

 .کردی نگاش می ترسناکافهی با قپسره
 
 رفتی مگه دختره از رو می ولدمی نگار ترسي تو اون حال من به جایعنی

 
 یلی قات زده خنی دوست من داروهاش رو نخورده  واسه همنی آقا ادیببخش:  گفتمی سمت پسره و با لحن ارومبرگشتم

 .خوامیازتون عذر م
 

 . محکم از بازوم گرفت که لبم رو محکم گاز گرفتمشگونی وهی نگار
 
  اخاخ
  درد کبود شده بودماز
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 . خراب کنهزوی دوستتون تو جشن شرکت کنه و همه چدی به نظرم اجازه ندکنمیخواهش م:پسره
 

  الدنگيهوووو
  

  بگهيزی حق نداره به دوستم به جز خودم چیکس
 

  انداختم پس کلمصدامو
 

 حاال هم راه از ارمی چشاتو با قاشق در می هاااااااااا چپ نگاش کنی کنــنی به دوست من توهي حق ندارابوی يهووووو: من
 .ياونطرفه هـــر

 
 .کردی من جوش اورده بودم و نگار داشت منو اروم ماالن

 
 . خودم قرار دادمتی کل جد و ابادشو مورد عناشی کلمه رواندونهی اون ي لب گفت که به ازاری زی روانهی پسره

 
  تا بزرگشری کوچولوش بگاز
 
 غش تا االری گوسفندش بگاز
 

 . خندهری زمی زدی و پقمی انداختگهی بهم دی نگاههی سمت نگار برگشتم
 

 .می به تمام معنا هستوونهی دهی واقعا
 

 گهیخخخخ اخ دستت طال خب من برم د: نگار
 

  باوش: من
 

  پسر کجا رفت؟نی ااهههه
 

 .خوااااااامی منووووووووووی رادومن
 
 ) با منیکنیتو غلط م(
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 اماااااای با کله ماالغ

 
   به تو چهاصال

 
 خوااااااااااااااااااامی مشی پقهی من از بوس چند دقاصال

 
  بشر وجود نداره خاك عالم تو فرق سرتنی شرم خجالت کال تو اای ابلفضل،حای(

 )ییای حی بیلی خعسل
 

 ؟يدی فهمتازه
 
 ) نشنومـــــــــاگهی دیعوض(
 
 ي بشنويادی زیلی خيزای صبر کن قراره چتو
 
 ) ازت دور کنمدی بانوی رادونیمن ا(
 
 ره؟ی دلم بگادی م؟دلتی چيبرا
 
 )ي از راه به در شدي اومده منحرف شدنی رادونی ای حرف اضافه نباشه از وقترهی دلت بگادیاره دلم م(
 

  داره؟چارهی به اون بدبخت بی ربطچه
 
 ) اثر کنهنیکمال همنش(
 
  اونم منحرفــــــــــــــــه؟یگی میعنی

 
 ) تو فرق مبارکت هاااااااامی با مالقه مکنهی هم می چه ذوقنیکثافت بب(
 

 .  هستمی من دخمل خوبباش
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 )خرمی ملی واست پاستی باشی دخمل خوبنیاور(
 

 ؟یکنی خر مبچه
 
 )کنمی خر رو بچه مریخ(
 

 ی تو فکرم جا گرفتيادی با عمم گمشو زیکنی مغلط
 
 )اقتی لیواااااا ب(
 

  زوووووووووووووووودادی باد ببرو
 
 
 .ستی اطراف ننی انی رادونی انگار انه
 

 . چشمام رو اطراف چرخوندم که چشمام درد گرفتاونقدر
 

 . هم درد گرفته بودگردنم
 
  گردنم رو ماساژ دادمکمی

 
 ستی ننجای انی واقعا رادونه
 

  توهم بود؟یعنی پس
 
  بابانه
 
 ومدی به نظر می واقعیلیخ
 

  گونم داغهي بوسش روي جاهنوز
 

  گذاشتم رو گونمدستمو
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 . که االغ جون اومد و با چماق زد تو سرمشدی وار داشت باز مکی اتوماتشمین

 
 . برماطی گرفتم به سمت حمی گره بند ماسکم رو باز کردم و تصمکالفه

 
  داشتماجی باز احتي فضابه
 
 کردمی تازه میی هوادیبا
 

 شمی اون تو دارم خفه مکردمی محس
 
 نمی رو ببنی رادوخواستمی هم فقط میی جاهی از
 
  توهم زده بودم و خل شدم؟ای مطمئن بشم که عاو
 
  بود؟ی واقعای

 
 .دمیدی منی رادوي و چهرش رو چهره دمیرقصی مي نبود پس من داشتم با کدوم خری واقعاگه
 

   نبود و توهم بودنی اگه اون رادودرضمن
 

 د؟ی بود گونمو بوسي کدوم خرپس
 

  بکنه؟ی غلطنی طور جرات کرد همچچه
 

 نکنه؟
 

  فرزام بود؟نکنه
 
 . بود رفتماطی که ته باغ حی وحشت به سمت تاببا
 
  نهنه



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 432 

 
  ندارهامکان

 
 رم؟ی بگی رو اشتباهنی فرزام و رادومن
 

 من؟
 
 .کنمی دارم به خودم شک مواشی واشی

 
 کنمی عقلم شک مبه
 
   کردهکاری عشقت باهام چنی ببنی رادواخ
  هم شدموونهی دستت داز
 

  مني وااایهـــــــــــ
 

 .ستادمی اومدی آشنا میلی نفر که خهی ي صدادنی که با شنزدمی داشتم با خودم زر ميهمونجور
 
 عســـل؟-
 
  صدانیا

 
  فرزامه؟ي صدانکهیا

 
  مکث برگشتم سمتشی کمبا
 
 . شوکه نگاش کردمي اافهی و قي ناباوربا
 

  اتفاقات گذشتهي همه
 

 می هم گذرونده بودشی که پیلحظات
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  چشمم گذشتي از جلولمی فهی مثل
 
  نداشتمی حسچیه
 

 ی خالهیخال
 

 پوچ
 
 عسل تو: و بعدش گفتدی قطره اشک از گوشه چشمش چکهی

 
  بهش بگميزی چهی دیچرخی نمزبونم

 
  قفل کرده بودمکال
 

 . شد که منو محکم بغل کردي چطوردونمی نمهوی و کی نزداومد
 

   پسش بزنمخواستم
 

  بزنم تو گوشش و بگم به من دست نزنخواستم
 

 رمشی مشت و لگد بگری زخواستم
 
 تمی تو مامورنکهی اياداوری با یول
 
 ،ارمی بدست بقشی از طری تونستم اطالعاتدی فرزام هم جزو خالفکاراست و اگه بتونم خرش کنم شانکهی اياداوری با
 

 .دور کمرش حلقه کردم دستامو اوردم باال و نی همواسه
 
  سفت به خودش فشردتمنکارمی ابا
 
 . ازش متنفر شده بودمخوردی داشت حالم بهم مگهید
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 .زمی اشک تمساح برکمی کردم یسع
 
 .  رو گونم و سر خوردختی چند تا دونه اشک رهی زور زدم اخرش یلی خومداااااای المصب نمیول
 

 .رتمو قاب گرفت با دستاش صودی اشکامو دی جدا شدم وقتازش
 
 . اهللای

 
 .کشهی مکی باري داره  کار به جاهايوااا
 

 . با انگشت شصتش پاك کرد و زل زد به لباماشکامو
 
  شعوریب

 
 . جلوتر که زود بغلش کردمومدی سرش مداشت

 
  اوووووف

 
  گذشت هاااااااری خبه
 
  خندهری بلند زد زنکارمی ابا
 

  زدم به کمرشمحکم
 

 .کوفت:  من
 

 . که تو دلم نسبت بهش به وجود اومده بود رو تو ظاهرم و کالمم نشون ندم و پنهون کنمی کردم اون نفرتیسع
 

 يزاریهنوزم که هنوزه نم: فرزام
 

  بزارم؟ي خالفکارنمیبی حاال که مذاشتمی نمی ادمکردمی موقع ها فکر ماون
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 . شد تا بغلم کنه که چند قدم به عقب رفتمکی نزددوباره

 
 . باالدیابروهاش پر از یکی

 
 ي عوض شدکنمیحس م: فرزام

 
  مگه نه؟شهی سال عوض مشی بعده شيهه هر فرد:  زدميپوزخند

 
 ؟یکنی صحبت مينجوریچرا ا: فرزام

 
 ؟.کنمی صحبت ميمگه چجور: من
 

 سرد و خشک: فرزام
 

 .ی خالفکارا باشنی بکردمیهه فکر نم:من
 

 .نجای تورو نداشتم اونم ادنیواال منم توقع د:  زد و گفتي پوزخنداونم
 

 . توهم جمع شداخمام
 
 .....هی انداخت که توهم کهی االن بهم تنیا

 
 گهی ميزی چنی همچکنهی غلط مکثافت

 
اومدم دخلتون رو .سمی پلهی من ستمی مشت و لگد و بهش بگم من مثل تو نری زرمشی قدم برم جلو و همونجا بگهی خواستم

 .ارمیدرب
 
 . کردم به خودم مسلط باشمی و سعسادمی وایول
 
 کردمی مي نقش بازدیبا
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  نفرهی به قول دیبا
 

 *گهیمنو م *
 
 .خرش کنم 
 

 .رمی بگقشی از طری چند تا اطالعاتهی تونمی خر بشه منم ماگه
 

 . خاطرات تلخ افتادمادی کمی و دمی کشقی تا نفس عمچند
 

  رو گونه هامختنی راشکام
 
  نقشم فرو رفتمتو
 

 نجا؟ی سال؟اونم اشیبعده ش: من
 

  چهرش عوض شد و تو چشاش غم نشستحالت
 
 . پستیبه جهنم عوض.

 
 ...من:فرزام

 
 . سکوت باال بردم و حرفشو قطع کردمي به معنادستمو

 
 .دمیی بهش کردم و به سمت ته باغ دوپشتمو

 
 زدمی نفس منفس

 
  دادمهی رفتم و بهش تکی سمت درختبه
 

 .دمی کشقی به زانوهام گرفتم و چند تا نفس عمدستامو
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 هوووووف
 
 . نشستمنی زمرو
 
 .ختی اومدن فرزام تموم نقشه هام بهم ربا
 

  شد اخه؟داشی از کجا پیلعنت
 

 مردی کاش همون موقع ماههههه
 

 .دمی جسدشو دمارستانی و بعدش تو بمی پس اونروز که تصادف کردیراست
  

  بود؟ی اون جسد سوخته ماله کپس
 
  قبل از تصادف هم جزو خالفکارا بوده؟یعنی

 
 .دمی منم نفهمی هست که حتي ماهرگری پس واقعا بازهه
 

 .ادی از اتفاقات مشکوك به ذهنم می به ماجرا بردم بعضی که پحاال
 

 . بودهي کثافت کارنی نگو کارش همرفتی مي به سفر کاریلی خاونروزا
 

  که اونموقع ها صاف و سادهمنم
 

 . سوختکردمی باور موی که ساده بودم و زود حرف کسییواقعا دلم واسه اونروزا هه
 

  ساده بودمچقدر
 

  ابله بودمچقدر
 

  ساده نبودمکمی ی حتاگه
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  شهامت و جسارت داشتمکمی اگه
 

  ترسو نبودماگه
 

  خونوادم زنده بوددی شااالن
 

 . روان پزشک بودمهی کنار خونوادم بودم و االن
 

 .خورمی اونروزا غبطه مواسه
 

  و من فکر کرده بودم فرزام مردهمی که تصادف کردياونروز
 
 کردمی مي و ناشکرکردمی منی و زمان رو نفرنیزم
 

 . وجود دارهی حکمتهی ي توهر کارگفتنی ها بهم ماونموقع
 

 فهممی جمله رو منی ای واقعی دارم معتاالن
 

 .ومدی به سرم مییچه اتفاقا االن معلوم نبود دادی اون تصادف رخ نماگه
 

 .دمیدی فرزام رو نمی صفت واقعتی مامورنی تو انجای اون تصادف رخ نداده بود من االن ااگه
 

 . رو شونم نشستیکی تو افکار خودم غرق بودم که دست ينجوریهم
 
 . وحشت سرم رو بلند کردمبا
 

 . بلند شدمنی زمي دهنم رو با سرو صدا قورت دادم و از رواب
 

 . به عقب برگشتمی مکث و دودلی از کمبعد
 
 . اه از نهادم بلند شدستهی رو پاهاش واتونستی و نمدیباری از سرو روش می که مستي مرددنی دبا
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 خورهی به پستم میی چه کسانی بباصال
 

  اخه؟کاری چخوامی تورو مبابا
 

 ومدی منی تو رادوي به جاحداقل
 
 )اهم اهم(
 

 يدی شنی نگفتم تو اشتباهيزی چمن
 
 )اره ارواح خاك عمت(
 
  جان عممبه
 

 .زنهی زر می دادم به مرده تا بفهمم چحواسمو
 

 یییــــبای زیلی تو خـــــــــــزمیعز: مرده
 

 باستیننت ز: من
 برو عمو حال و حوصلتو ندارمااااااا 
 

 .نمی تر که نور تو صورتش خورد و تازه تونستم چهرشو ببکی نزداومد
 
 .هی مرده عوض هموننکهی ااه
 

 .می خوش بگذرونکمی ای حاال بي اهی پادونمیمن خودم م: مرده
 

 .نمیبرو کنار بب!یکنی واسه خودت بلغور می چي دارابوی يهووووو: من
 
 . دستم خواستم پسش بزنم که مچ دستمو گرفتبا
 

 . و با پام زدم به کمرشچوندمی دستشو گرفتم و پزود
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 . شل شد و چند قدم به جلو رفتدستش

 
 . بوددهی از سرش پری ضربم انگار مستنی ابا
 
 .دی انداخت و دستشو دور لبش کشي از نوك پام تا فرق سرم نگاه بدی درهم و وحشتناکي اخمابا
 

 . ازت نکنمي استفاده اهی فهیامممممم ح: مرد
 
  زود داغ کردمیلیخ
 
 . شدمی شدت عصببه
 

 مردك حرف دهنتو بفهم:  زدمداد
 
 . زد و بعدش به سمتم قدم برداشتی سوتهی زد و ي معنا دارشخندین

 
 رفتمی عقب معقب

 
 .ی جسم محکمهی پشت خوردم به از
 

 .دی غول تشن که پنج برابر من بود هوش از سرم پرهی دنی دهنمو قورت دادم و برگشتم که با داب
 
 . ابلفضلای

 
 .سادهی وامی قدمکی تو دمی به سمت مرده که دبرگشتم

 
 . و در واقع تو بغل غول تشنه رفتمدمی و عقب پردمی کشیغیج
 
 . محکم از بازوهام گرفت و نگهم داشتنکارمی ابا
 
 .دیرسی زورم بهش نمی تا از دستش در برم ولکردمی تقال مشدمی و اونور منوری ایه
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 . مونث بودم و زورم کمتر از اون بودهی من خالصه

 
 . بکنهی چه غلطخوادی مردك تا بفهمم مي و با نفرت زل زدم تو چشاسادمی از تقال برداشتم و اروم وادست

 
 . جلو و محکم چونم و تو دستاش  گرفتاومد

 
 . زد به لبامزل
 

 .زهیلبات وسوسه انگ: مرده
 
 . و پاکش کرددیورتش کش صي دستشو روتی صورتش تف کردم که با عصبانتو
 
 .دی موهام گرفت و محکم کشاز
 

 . جمعشون کرده بودم و به اون حالت بسته بودمشون دردم گرفتچون
 

 .دمی کشي فرا بلندغی که جيجور
 

 . باهات با خشونت رفتار بشهدیانگار با: مرده
 
  مثال؟ی بکنيخوای میچه غلط:  هم محکم فشار دادمي دندونامو روتی عصباناز
 
  مگه نه؟می قراره خوش بگذرونیچیه:  زد و گفتي معنادارشخندین

 
 .دمی خوب فهمیلی رو خمی منظورش از خوش بگذرونیلعنت
 
 .دمی لحظه به خودم لرزهی

 
  صبر کنمتونستمی نمنی از اشتری بگهید
 
 . غول تشنه با سرش اشاره کرد که اونم منو بلند کرد و انداخت رو دوششبه
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 . کوچولو هم حرکت نکردهی اصال کردمی انگار داشتم نازش می ولدمیکوبیه کمرش و پشتش م با مشت هام بمحکم

 
 .ي بعدنهی پس رفتم سراغ گزکنهی اصال روش اثر نمنکارای ادمی دیوقت
 
 . بلندم محکم گردنشو چنگ زدم و تاخونامو تو گوشتش فرو بردمي ناخونابا
 
 .دمی زد که دستمو تو موهاش فرو کردم و محکم و سفت گرفتم و به عقب کشي بلندادیفر
 

 . خم شدم و زود پاهامو دور گردنش حلقه کردمنیی حرکت به پاهی که شل شد پاهامو باال بردم و با کمی دستاش
 

  رو گردنش انداختم و پاهاوزنمو
 

  خم کردمنیی که دور گردنش بود و به سمت پاپاهامو
 
 . خم شدنیی از خفه شدنش به سمت پايری جلوگي بکنه و برايم نتونست کار کارنی ابا

 . تو دهنشدمی از پاهامو که دورگردنش بود رو باز کردم و کوبیکی گذاشتم و نی رو زمدستامو
 
 .سادمی پشتک زدم و رو پاهام واهی عقب پرت شد و با دستاش صورتشو پوشوند که منم به
 
   که لهو لوردش کردمی از غول تشننمی اای برگشتم سمت مرده تا بهش بگم بيروزی لبخند پبا
 
 یول
 
 یول
 

   ها متنفرمی ولنی از ابعله
 
 .دی بودن لبخندم ماسی چهار تا از غول تشن ها که پنج برابر قبلدنی با دیول
 

  بخورم؟ی ننه حاال چه گهيوااااا
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 . قبرستوننی کردم اومدم ای غلطعجب
 

  جا؟نی چرا اومدم ااخه
 
  قحط بود؟جا
 

 . چهارتاشون اومدن جلو و دور حلقه کردنهر
 

 یکی یکی بابا
 

 دی شماها غول تشننکهی ااول
 
 . هستمبای زفی موجود ظرهی من یول
 

 شترهی شماها زورتون بنکهی ادوم
 
 ؟ی من چیول
 

 دی شماها چهار نفرنکهی اسوم
 
  من تنهامیول
 

  انصافه؟اخه
 

  نفر؟هی نفر به چهار
 

 .رفتمی حرکات رو می داشتم جهتکال
 
  زدمی میکی با مشت چپم تو صورت ی وقتیعنی

 
  زدمی مگهی دیکی راستم تو شکم ي پابا
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 .کردـمی کارو تکرار منی همدوباره
 
  ی مشت هارو صورت کسي من و صداي هاغی که از جیی سرو صدانی ابا

 شهی مدای پیکی گفتم االن من
 
 .شنوهی رو نمیی صدای کردن و کسادی اهنگ رو تا اخر زي انگار از شانس گندم صدایول
 
 . بلند کردن دستم نداشتمي خسته شده بودم و نا براگهید
 
 . وجود نداشتشونیشونی پي  عرق هم روي قطره ای حتی کردم ولي باهاشون کتک کارنهمهیا

 
 . رو تو شکمم حس کردميدی شد که به عقب پرت شدم و درد شدي چجوردونمینم
 

 . با پاش رو شکمم ضربه زده بودیلعنت
 

 که زد يدی شدي کمرم و ضربه ي روی کسي با فرود اومدن پای چشماش ولي جلوارمی بلند شم و برم جد و ابادشو بخواستم
 .نیبا شکم افتادم رو زم

 
 اخ: من
 

 غی باال که از درد جدی و کشدیچی بود رو گرفت و دور دستش پختهی دورم رشونی خم شد و از موهام که باز شده بود و پرمرده
 .دمی کشيبلند

 
 .ي تو خشونت رو انتخاب کردی منکه بهت با زبون خوش گفتم ولزکمیعز: مرده

 
 .ستمین....تو.....زكیعز.....من: من
 

 . از غول تشن ها اشاره کرد تا منو بلند کنهیکی کرد و به ي بلندي خنده
 
 بکشم که چند قدم برن یغی گرفت و باعث شد چنان جيدی دوباره بلند بشم ورو سرشون اوار شم که دستم درد شدخواستمیم

 .عقب
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   کنمکاری چدونستمی درد نماز
 

 .رختنی رو گونه هام ماشکام
 

 .مردمی داشت داشتم مي بدیلی درد خدستم
 

 .ت رو هوا رفغمی جدیچکی که ازش می خوندنی به دستم انداختم و با دینگاه
 
 . طرف صورتم سوختهی هوی

 
 ؟ي کردی چه غلطیعوض: من
 

 دختر رو اعصابم راه نرو: مرده
 

 .دیبلندش کن:   سمت اونا و گفتبرگشت
 

 . صورت ممکن بلندم کردننی جلو و به وحشتناك تراومدن
 

 .کردی بد درد میلی خدستم
 

 .بردنی منو مذاشتنی مدی رو از اول شروع کردم نبای و داد زدم و همه چغی جدوباره
 
 . تو سرنوشتمهی چدونمی نمگهی دنی خودمو نجات بدم وگرنه بعد از ایی جوراهی دی بامی تو محل جشن هستکهی زمانتا
 
 .ستادی قلبم از حرکت امی شدکی که نزدنی ماشبه
 

 . حبس شدنهی تو سنفسم
 
 . تموم شدگهید
 
 )؟یدختر چرا زود باخت(
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  مخمصه نجات بده؟نی منو از اادی بخوادی بکنم؟عمم متونمی مکاری قطع شده چای در رفته ایسته  شکدونمی دست که نمنی ابا
 
 .)ی دکتر بشیخواستیحاال م(
 
  نرویاههههههه رو اعصابم اسک.... اعصاب نرومی رو اسکنقدری بشم نشد اخواستمیم
 
 ) فعالرمی کال من ميقات زد(
 

 . جان عمتبرنگــــــرد
 

 . شدمدی ناامگهی رو باز کرد دنی در ماشیوقت
 
 

 .نی محکم افتادم زمهوی محکم روهم فشار دادم که چشمامو
 
 ی شلی ذلاخ
 
  مردك نفهمميریبم
 

  با احترام برخورد کنیکنی ميری گروگانگحداقل
 
 .می قديگروگانر هم گروگانر ها 
 
 )قا؟ی دقی گفتیچ(
 

  داااااادنی رو فهممنظورم
 

 . چشمامو باز کردمعیاومد که سر و مشت دادی داد و بيصدا
 

 . بودنری و چهارشونه با غول تش ها درگکلی تا مرد خوش هسه
 
 .. شما بشهي دوست دختراتون فدااخ
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 هام داره ی از اون ناجیکی چاقو به دست به سمت دمی چشمم به اون مرده افتاد که دهوی بودن که زی باهم گالوينجوریهم

 .رهیم
 

 . گشتم تا بزنم لهش کنميزی چهی بود زود بلند شدم و دنبال ی بدبختباهر
 
 .امی بی هم بزنم چه برسه برم اونجا واسش حرکت رزمیلی سهی ی حتتونستمی دستم که نمنی ابا
 

 .دمشی خورد که زود خم شدم و قاپی به سنگ نسبتا بزرگچشمم
 

 کال،دستموی از اون خوش هیکی که خواست از پشت با چاقو بزنه به نی شدم همکی سمت مرده و از پشت بهش نزدبرگشتم
 .بردم باال و بعدش فرود اوردم و فرق مبارکش

 
 .نی لب وز وز کرد و بعدش افتاد زمری زییزای چهی و دی دور چرخهی

 
 . و چشمامو بستمدمی کشی از سر اسودگینفس
 

 . چشمامو باز کردماروم
 

 . بودنسادهی جلوم وای خاکي سه تاشون با لباس هاهر
 

 . که نگاهمو دوختم تو چشماشخوردی مشونیکی تو صورت نور
 

  چشمااااااااانی باز ايوااا
 

 . به لبش افتادچشمم
 

 زدی پوزخند مداشت
 
 . فرق داشتشی قبلي پوزخندش با پوزخندانیا

 
 . تو دلمختی پوزخندش غم عالم رنی ابا
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 . عوض شدهيزی چهی شدم حس کردم ي جورهی

 
 . نبودي جذاب خبري اون لبخندااز
 
 . چشمام گرفتمي دستم رو باال اوردم و جلودی چکنیی که از ارنجم سر خورد و از نوك انگشتام چایعی حس مابا
 
 . رفتیاهی رفت و چشمام سجی سرم گرفتی که از دستم ميادی خون زدنی دبا
 

 . فرو زفتمی گرم و نرمي که تو جاکردمی سقوت مداشتم
 
 . شدی چدمی نفهمگهی کنم چشمام روهم افتاد و دلی تحلهی بتونم تحزنکهی قبل از ایول
 
 
 . چشمامو باز کردمي اروم الومدی که میی صداهابا
 
 زدمی مجیگ
 
  دور اطراف رو از نظر گذروندمهی

 
 . بودمدهی تخت خوابيرو
 

 . چشمامي اومد جلوشبی داتفاقات
 
 .ی لعنتاه
 
  چرخوندمومدیم که ییسرمو به سمت صداها 
 

 .کردنی بودن و داشتن باهم جر و بحث مسادهی قسمت واهی و اون سه تا نگار
 

 ؟یزنیخو چرا جوش م: نگار
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  ندارهیبه من ربط: پسره
 

 . ندارهیخو به منم ربط: نگار
 

  بفهمهدی ها نبای تازگنیبه ا: پسره
 

 دونمیخودمم م:نگار
 

 ؟یکنی چرا باهام بحث میدونیپس م: پسره
 

 .یکنی باهام بحث مي که داری شما هستنی اکنمیمن بحث نم: نگار
 

 نی مکالمشون رو نداشتم واسه همدنی شنحوصله
  رو صدا زدمنگار

 
  گرد شدنچشمام

 
  من بود؟ي صدانیا

 
 فی ضعچقدر

 
 . سمت تختدیی چشمام بازه دودی دی زود سرشو برگردوند و وقتزنمی دارم صداش مدی شنی وقتنگار

 
 .دیباری از سر و روش مینگران

 
 . اون ته باغی حالت خوبه؟ دختر من که مردم اخه چرا رفتزم؟یعز: نگار

 
 . اومدنی پوزخند رادوي جوابشو بدم که از اونطرف صداخواستم

 
 .کردهی عشق و حال م؟داشتهي دارکارشیچ: نیرادو

 
 . نبودي جشن اثري توی و درخشندگی شده بودن و از براقروحی که سرد و بیی زل زدم تو چشاي گرد و ناباوري چشابا
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 . گرفتدلم
 
  ناراحت شدمیلی حرفش خنی ااز
 

  بهم بزنه؟ی حرفنی چندی باچرا
 

 . پس اون شب تو رقص من توهم زده بودمهه
 

 دی که از گونم بوسی اون کسپس
 
 . نبودهنیرادو 
 
 

  خندهری زدم زبلند
 

 زدمی قهقهه مداشتم
 
  کودنمیلیخ
 
  ابلهمیلیخ
 

  به تمام معناخنگ
 
   سرد و خشکهنی همون رادونیا

 
  نشدهعوض

 
 کردمی خام مالی که خیمن
 

  اشتباه کردمبازم
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  ساده هستمیلی که هنوزه خهنوزم
 

  باور هستمزود
 
 . و نخواهد برداشتدارهی دست از سرم برنمچوقتی هی عادت لعنتنیا

 
 کردنی گرد شده نگام مي چشابا
 

  افتادنی به امچشمم
 
 )ي احمدياوهو اقا(
 

 . عمت ول کن اصال حال ندارمجان
 
 ) من آشپزخونه ندارميتو هال ندار(
 

 .کنمی خواهش موجــــــــــــــدان
 
 )باشه دلم سوخت(
 

..... 
 

 کردی نگام می با ناراحتداشت
 
  چش شده؟نیا

 
 .ي برگردوندم سمت پسر بعدسرمو

 
 . و چهارشونهکلی پسر خوشگل و خوش ههی

 
 . اخم زل زده بود بهمبا
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 . باالدی از ابروهام پریکی
 

 کنه؟ی داره واسم اخم می هرکس و ناکسچرا
 

 .رمی زبونم رو بگي جلونتونستم
 

 دم؟ی ارث بابات رو دزدنمیبب: من
 

 . نگام کردمتعجب
 

 . رو نداشت فکر کنمی حرکتنی همچانتظار
 

 . هم چشاشون گرد شده بودنی و امنگار
 
 . شده بودمی عصبیلی خنی رادوي رفتارااز
 

 . اون پوزخندش رو اعصابم بودمخصوصا
 

 . زدمغی که جشدی مجادی رو لبش اي داشت پوزخند پررنگ تردوباره
 

 .روووووونی بـــــــــدیهمتون گمش: من
 
 . که زدم چند قدم رفتن عقبیغی جاز
 

 . که سالم بود محکم پسش زدمی اومد جلو و خواست ارومم کنه که با اون دستنگار
 

 .نمی رو ببچکدومتونی هختی رخوامینم.ـــــروووووووووونی بدی گمشگمی مد؟یکر شد:  زدمداد
 
 .....عسل تو: نیام
 
 . وسط حرفشدمیپر
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 شویسی انگلدیفهمی اگه نمرووووونی بدی گمشگمی می هستم درضمن دارم به زبون فارسییایمی بنده خانوم کي احمدياقا: من
 .هم بگم

 
 .ي عوض شدیلیخ:  تاسف واسم تکون داد و گفتي از رويسر
 

 . کردرونی همشون رو بشمی منفجر متی دارم از عصباندی دی وقتنگار
 
 .کنهی با تعجب نگام مدمی افتاد که دنیچشمم به رادو 
 
 يزدی اون حرفو مدی راد نبانی رادوياقا
 
 یشکستی دلم رو مدینبا
 
 يکردی ناراحتم مدینبا
 

 ارمی سرت در مشویتالف
 

 یفتی هزار بار به پام بي روزکنمی ميکار
 

   منم عسلماگه
 

 کنمی آدمت متورو
 
  اون عسل ساده مردگهید
 
 . تفاوت رومو برگردوندمی دادم و بلشی خودش تحوي پوزخندااز
 

 دادمی تفاوت و سرد نشون می تو ظاهرم داشتم خودمو بدرسته
 
 . از دلم خبر نداشتچکسی هیول
 

 . قطعش کنمشهی از رتونستمی رو نمکردی از عشقش که تو قلبم داشت هر روز رشد میکی نهال کوچاون
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 خواستمی هم نمتونستمی نمهم
 
 .کنمی استفاده مي اگهی دي و روش هاوهیاز ش 
 

 . همشون رفتن نگار درو بست و اومد نشست رو تختیوفت
 

 دختر تو چت شده؟: نگار
 

  تحملش رو ندارمگهید: من
 

 رو؟یچ: نگار
 

 .الیخی بیچیه: من
 

  مگه نه؟يعاشق شد:  گفتهی نگام کرد وبعد از چند ثانمشکوك
 

  گرد شدنچشمام
 

  سرمو چرخوندم سمتشتند
 

  کردمهول
 
  هول کردمی ولی چي برادونمینم
 

 . شدمنی گفته من عاشق رادوینه ک: من
 

 . زدیثی خبلبخند
 
 . دادمی چه گافدمی منگ نگاش کردم و بعدش تازه فهمهی چند ثانهی

 
  شدم؟ی مدلنی ها ای تو سرم کنن چرا تازگخاك
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 )یکنی دور کنم قبول نمنی تورو از رادودی باگمیمن م(
 

 . نموخوامنـــــــــه
 
 )ریبه جهنم حاال بم(
 
 . ادبی بشیییا

 
 ؟ي شدنیعاشق رادو ي شدمی وقتي نشديهاهاهاههاهاها اخه نفهمم عاشق نشد: نگار

 
  که شدههی کنم کارکاریخب چ: من
 

 .ی اونو عاشق خودت کنی فکر نکنم بتونی واال ولدونمیچم:  تکون داد و گفتيسر
 
  پکر شدافمیق
 

 .تی از دلداری مرسیعوض: من
 

 . و سرشو خم کردنشی گذاشت رو سدستشو
 

 .میچاکر: نگار
 

 .... کردمیپووف
 

..... 
 
 . روز تموم من تو اون اتاق موندمکی

 
 . کجام چون از اتاق خارج نشده بودمدونستمی واقع نمدر
 
 .شدی بد میلی خنی و اکردی شک ملی چون اونوقت دنرفتمی مدی باگهید
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 . ندهری گيادی بهش بگم تا زی چه دروغدونمی رفتم نمی وقتحاال

 
 . حالو اوضاعم خوب شده بودکمی

 
 .رونیلباس به دستم داد و رفت ب اومد و چند تا نگار

 
  خوب هستنیلی که من دارم خیی دوستانی ااصال

 
  چه قشنگ کمکم کرد؟دینیبیم
 
 . کمک کردنشون هستمي کشته مرده یعنی

 
 . کردمضی بود لباسامو تعوی هر بدبختبا
 
 . رفتمنیی اتاق خارج شدم و به سمت طبقه پااز
 
 . شدي جورهی کاناپه نشسته بود ته دلم ي که رونی رادودنی دبا
 

 .دیکوبی منمی تند نند به سقلبم
 
  بفهمهذاشتمی مدی نبایول
 
 .کردی مرمی حتما تحقدیفهمی اگه مدونستمیم
 
 خواستمی نمنوی من او
 

 . چه بهتر که عشق نسبت بهش رو تو قلبم نگه دارم و پنهون کنمپس
 
 . جلد سرد وخشکم فرو رفتمتو
 
 . کنمطنتی کم شنای اشی پکنمی می سعگهیعد د به بنی ااز
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 . خواهد گذاشتری رفتارم هرچقدر هم کم  باشه بازم تاثنی امطمئنم

 
 . به دست اومدینی کاناپه نشستم که از آشپزخونه نگار سي توجه به همشون رویب

 
 . و نشست رو کاناپهزی مي رو گذاشت روینی سدی منو دیوقت
 

 ؟يعه اومد: نگار
 

 .امینه هنوز تو راهم دارم م:من
 

 . مشکوك شدهي چون بدجورلی دنيالی وي برگرددی باگهی امروز دیدور از شوخ: نگار
 

  بهش بگم؟ی فقط چشهی باشه مشکوك می هرکسدونمیم: من
 

 تو راه رونی رفته بودم بنی خورده بودم و با ماشيادی مشروب زی بگیتونیمثال م:  تو فکر فرو رفت و بعدش گفتقیعم
 ..تصادف کردم و

 
 .گهی دگمی ميزی چهی حاال دونمینم: من
 
  برم بزنم لهش کنمخواستمی اومد که به شخصه منی پورخند رادوي اونطرف باز صدااز
 

 . مهم لو برهتی مامورنی اخوامی نمیگی می چيفقط دقت کن که دار: نیرادو
 

 .نیی پازمی صورتش رو برونیم دکوراس چند تا تو صورتش بخوابونهی من برم دیری من رو نگيجلو
 
 . روح زل زدم تو چشماشی ندادم و مثل خودش سرد و بيریی حالت چهرم تغتو
 

 .کنمی رفتار کنم که انگار ادم حسابش نمي باهاش کلکل نکنم و جوريادی گرفته بودم زمیتصم
 

 . رادي اقاکنمی عمل متونیبه توص: من
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 . لفظ قلمم کامال جا خوردنی ااز
 

 . رو نداشتي برخوردنی همچانتظار
 

 . جاننی مونده رادوهنوز
 
 . وجب روش روغن داشته باشههی واست بپزم ی آشهی فقط صبر کن من تو
 

 . به سمتشون از اونجا خارج شدمی نگاهمی بدون نی کردم و حتی شدم و از نگار خداحافظبلند
 
 

  کو؟لی دنگمیبا تواماااااااا م: من
 

  ندارهیبه تو ربط: ارتام
 

 . توهم جمع کردماخمامو
 

 . بدونم کجاستدیمن پرستارشم با!  نداره؟ی  ربطی چیعنی: من
 

  منو نگااوهو
 

 ؟ي بودي کدوم گورشبی پس دیهه اگه پرستارش:  زد و گفتيپوزخند
 
 ای بد
 

  بگم؟ی چحاال
 

  کن فکر کنفکر
 

 .ادی به ذهنم نمیچی هاهههههه
 

 . اومد تولی کنم و نطقم رو وا کنم که از اونور دنشی ماسمالیی جوراهی خواستم
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 . تو دستش بود اومد و نشست رو مبلگاری که سيهمونطور

 
 !؟!؟.دی نکشگاری سدیعــــه مگه نگفتم با: من
 

 . رو خاموش کردگارشی زد و سيلبخند
 

 عســل؟: ارتام
 

 . سمتشبرگشتم
 

 هــــان؟: من
 

 ؟ي بودی کدوم قبرستونروزید:  توهم و گفتدی کشاخماشو
 

 . توهمدمی اخمامو کشمتقابال
 

 . بدمحی بهت توضدونمیالرم نم: من
 
 دی شدش غردی کلي دندونانی باز
 

 .يتو حق ندار: ارتام
 
 .دی حرفش تو دهنش ماسلی داد دنبا
 
 .رونیارتام برو ب: لیدن
 

 ....یول: ارتام
 
 .رونیگفتم برو ب: لیدن
 
 . نگاه پر از حرص بهم پرت کرد و از سالن خارج شدهی
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 .لی سمت دنبرگشتم

 
  بهش بگم؟ی حاال چخب

 
 . همون ماله نگار رو بگمبهتره

 
 . منخوامی عذرمروزیبابت د: من
 

 . به عنوان سکوت برد باال که ادامه حرفمو خوردمدستشو
 
 
 .دونمی رو مزیخودم همه چ:لیدن
 

 . گرد شدنچشام
 
 ا؟ی عادونستی می چنیا

 
 .دمی دنای از دوربزویهمه چ:  به زبون اوردم که گفتنویهم
 

  داشت؟نی اونجا مگه دوربيواااا
 
 .دمی نديزی من اصال چیول
 
 )؟ینی هم ببيزی چي شب هنوز توقع داریکیتو تار(
 
 ؟ی انداختتی باز پارازتو
 
 )دلم خواست(
 

 .رونی غلط کرد گمشو از فکرم بدلت
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 .دمیحساب مهرداد رو هم رس: لیدن
 

  مهرداد؟: من
 

 .یاره همون مردك عوض:  تکون داد و گفتسرشو
 

 .اهان:من
 
 .اون سه نفر که نجاتت دادن: لیدن
 

 خب؟:من
 
 . ما کار کننشیاونا قراره پ: لیدن
 

 . مثال که تعجب کرده باشم گرد کردمچشمامو
 

 واقعا؟: من
 

 . زنگ خوردشیگوش بگه که يزی تکون داد و خواست چسرشو
 
 .بله: لیدن
 

 :..طرف
 
 ؟یچ: لیدن
 

 :..طرف
 
 نطوریکه ا:لیدن
 

 :....طرف
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 .کنمی میدگیرس:لیدن
 

 تموم شد کارت؟:  و گفتدی و بر و بر زل زدم بهش خندسادمی واي همونجوردی دی قطع کرد و وقتویگوش
 

 هن؟:من
 
 .ي بریتونیم:  خنده و با دستش به در اشاره کرد و گفتری زد زیپق
 

 . چپ نگاش کردم و پشتمو بهش کردم و بعدش دهنمو کج کردمچپ
 
 . کثافتشعوریب

 
 
 
 .زدمی داشتم قدم ماطی حتو
 

 . وصل کردمی برداشتم و به گوشبمی رو از جيهندزفر
 
  زدمی از اهنگا رو شانسیکی

 
 . شدپخش

 
 
 

 هیادگاری هی گونه هام ي رواشک
 

 هی عادیلی خمهی جزو زندگاشک
 

  قرارمهی بي همدم چشااشک
 

  گنگ و مبهمهي مرحم غم هااشک
 

  من دلم گرفته از همهیعنی اشک
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 .کردمی خودم داشتم فکر مبا
 
 

 ؟یعنی شهی می چحاال
 
  صبر کنم؟دی کجا باتا
 
  و نگه دارم؟زمی تو دلم بردی کجا باتا
 

  ادمممنم
 

  دارهي حدصبرم
 
 ؟یعنی شهی میچ
 

 شه؟یم ی چمی سرنوشت لعنتنی ااخر
 
.... 
 

  کمهتی من تو زندگي جایعنی اشک
 

  قلب خستمهي صدای حرف باشک
 

  رنگ عشق رنگ غربت و غمهاشک
 

  صورتمي عشق روي ابرواشک
 
  خلوتمي مونده تونهی آهی تو يجا
 

  چشم منسهی نداره دل به دل که خراه
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. 

 
 شه؟ی عاشقم منیرادو

 
 شه؟ی وار عاشقم موانهی داونم

 
  من؟مثل

 
  من که حاظرم جونم رو بهش بدم؟مثل

 
 ش؟ی تو زندگادی مگهی دیکی ای

 
 ره؟یگی رو تو بغلش مگهی دیکی من ي جابه
 
 شه؟ی عاشقم نمیعنی

 
  هنوز پروانه رو دوست داره؟ای

 
  قبولش کنهخوادی پروانه رو دوست داره و نمدیشا
 

 اره؟
 
  بدبخت شدم؟نقدری ایعنی

 
 
 

  شدنیکی با سکوت شب یعنی اشک
 
  خودمی به حال و روز بکنمی مهیگر
 

 شدمی کاش عاشقت نمیعنی اشک
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. 
 

 واقعا
 

 شدمی کاش عاشقت نمنیرادو
 

 ذاشتمی پامو نممارستانی به اون تچوقتی هکاش
 

 شدمی باهات روبرو نمکاش
 
  کردهکاری عشقت باهام چنیبب
 

 شمی موونهی ددارم
 

  سرد و خشکش رو ندارمي نگاهاتحمل
 

  پر از نفرتش رو بهم ندارمي چشاتحمل
 

 خوامی نمنوی رادونی امن
 

 خوامی عشقو نمنی امن
 

  به عشق اعتقاد داشتمشهیهم
 

  آسونهیلی خکردمی مفکر
 
  کردمری و خودم توش گکنمی حاالکه درك منمیبی حاال که میول
 
  چه قدر سختهفهممیم
 

  طرفسهی عشقت ینی قدر سخته که ببچه
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 466 

 .ینی نفرت رو توشون ببي رگه های درخشندگي و به جای قدر سخته که توچشاش زل بزنچه
 
. 

 
  چشم تو هنوزي جانهی زدم به آزل
 

  روزهی ی عذاب و حس کننی ندارم ادوس
 

 ی تو اوج خستگسادنی وایعنی اشک
 

 ی بگمیی جاشهی قلب که نمدرد
 

  بس که منتظر شدمدهی در پررنگ
 
  بد شدم خودمي نکردي بهم بدتو
 

  اسمونری دوباره ززنمی مپرسه
 

  خونموني عطرت تو هوایعنی اشک
 

  عشق رو صورتمي ابرواشک
 
  خلوتمي مونده تونهی آهی تو يجا
 

  چشم منسهی نداره دل به دل که خراه
 

  شدنیکی با سکوت شب یعنی اشک
 
 خودمی به حال و روز بکنمی مهیگر
 

 ممممشدی کاش عاشــــقـــت نمیعنی اشک
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 .سهی خسهی خدمی سمت گونه هام که بردم ددستمو
 

 . زدمی تلخلبخند
 

  هست؟ای تر از من تو دنبدبخت
 

  شمی خفه مدارم
 
 رمی بمخوامیم
 
  اهنگ خوشم اومداز
 
  حرف دل من بودیی جوراهی

 
 .ختمی کردم و گوش دادم و اشک رشیپالی دوباره از اول رنی همواسه

 
 . بودم چشام االن پف کرده و قرمز شدنمطمئن

 
 . رو شونم نشستی کسی که دستختمیری صدا اشک می و اروم و بزدمی داشتم قدم ميهمونجور

 
 . تفاوت برگشتمیب

 
 . پف کرده تعجب کردي اشکام و چشادنی دبا
 

 ؟ي کردهیچرا گر: فرزام
 

 .میبه بدبخت:  زدم و گفتميپوزخند
 
 . چشاش غم نشستتو
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 .ت نگاش کردم که جاخورد و بعدش دستمو گرفت تفاویب
 

   پس زدنش رو نداشتمي و حوصله حال
 
 . راستشو بگوي کردهی گری چيبرا:  شد و گفتقی صورتم دقتو
 

 .میگفتم که به بدبخت: من
 

  گونم گذاشتي اورد باال و رودستشو
 

 . مکث اشکامو پاك کردی از کمبعد
 

  زدمی تلخلبخند
 
 کنهی پاك منی پاك کنه اادی بنی رادونکهی اي جابه
 

 کنمی میی چه فکرانی منو ببهه
 

 ن؟ی چه به رادومنو
 

  چه به عاشق شدن؟منو
 

  روز کامل بخندمهی من شهی ممگه
 
 شه؟یم
 

 شه؟ی می جون چخدا
 

  روز بخندمهی روز فقط هی منم
 

  باشهشمی پنی روز رادوهی فقط
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 خوامی نميادی ززی چبخدا
 

  از بنده هاتیکی منم
 

 ؟يشنوی صدامو نمچرا
 

  هستم؟ي بدبنده
 
  کردم؟ي به حال کار بدتا
 

  بودم؟ي بدادم
 
  حقمه؟نیا

 
  انصافه؟نیا

 
  منی ولرسنی همه به عشقشون مچرا
 

 ي برنجای از ادیعسل تو با: فرزام
 
 . باالدی از ابروهام پریکی

 
 ؟ی چيبرا: من
 

 .دی گرفت و دنبال خودش کشدستمو
 

  گرد شدنچشمام
 

 ؟يبری منو کجا مي داریهـــ: من
 
 . سمت ته باغ رفتبه
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 470 

   رو از نظر گذروندماطراف
 

 .می رو رد کرده بودنایدورب
 
 برد؟ی داشت منو کجا منیا

 
 فرزام باتوام: من
 

 .ینیبیعسل ساکت شو االن م: فرزام
 

 .رونی بدمی رفت توهم و دستمو محکم از حصار دستاش کشاخمام
 

 . بعديبری تو؟ اول بگو منو کجا میگی میچ:من
 

 . باهات صحبت کنمتونمی نمنجایا:  دستشو تو موهاش فرو کرد و گفتکالفه
 

 ؟ی بگی چيخوایمگه م: من
 

 .برمی به زور مای ای خودت بایعسل :فرزام
 

  رفت توهمشتری باخمام
 

  امروز اصال اعصاب ندارمی ولیگی می چفهممی فرزام نمنیبب: من
 .امی جا باهات نمچی شده تو اعصابم من هدهی ری حد کافبه
 

 . به نفعتهنی باهات حرف بزنم و ادیمن با: فرزام
 

  رو بفهمميزی چخوامیگفتم که نم: من
 

 .یپس خودت خواست: فرزام
 
 . و منگ نگاش کردم که اومد جلو و دستشو گذاشت رو دهنمجیگ
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 . گرد شدنچشمام

 
 . رفتجی شد و سرم گی چدونمی تقال کنم که نمخواستم

 
 ی بهوشي دارویلعنت
 

 .دمی نفهميزی چگهی رو هم افتاد و دچشمام
 
 
 
 . چشمامو اروم باز کردمادی زی تشنگبا
 
 . و منگ بودمجیگ
 
  کردمی دور اطراف رو نگاههی

 
 . بودمکی کلبه کوچهی تو انگار

 
 . تخت بلند شدم و نشستمي رواز
 

 .کردی درد مسرم
 

 نجا؟ی اومدم ای کمن
 

 . اومدادمی زی چهمه
 

 دادمی اهنگ گوش مداشتم
 

  فرزام اومدبعدش
 
 دی منو دنبال خودش کشو
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   کردماعتراض
 

  شدمهوشی ببعدشم
 

 .نجای اون منو اورده اپس
 

  توهم جمع شداخمام
 
 . رو تخت بلند شدم و به سمت در رفتماز
 

 .له قفدمی و خواستم بازش کنم که ددمی کشنیی در رو پارهیدستگ
 

 یلعنت
 

 . به در زدم و بعدش برگشتم سمت پنجرهيلگد
 

 .گهی برم دتونمی از اونجا هم مخب
 
 .سادمی سر جام واخی فرزام سي سمت پنجره قدم برداشتم که با صدابه
 

 حفاظ داره: فرزام
 
 . اخم برگشتم سمتش و زل زدم تو صورتشبا
 

 نجا؟ی ايمنو چرا اورد: من
 
 . رفت و نشست رو مبل و پا رو پا انداختالی خیب

 
 باتوام: من
 

 . باهات صحبت کنمدی بانیبش: فرزام
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 . کنم به سمت تخت رفتم و نشستم روشي کارتونمی نمدمی دیوقت
 

 .ي برنجای از ادیتو با:  داد و گفتهی نگاش کردم که تکیسوال
 

  اخه؟ی چيبرا: من
 

 . خطرناکنیلی خنجای اي ادماستی تو ني جانجایعسل بفهم ا: فرزام
 
 . باالدی از ابروهام پریکی

 
 . بکنمي استفاده اهی حاال که خودش سر بحث رو باز کرده بزار منم پس

 
 .یگی می چفهممینم: من
 

 . کرد و اومد رو تخت نشست که ازش فاصله گرفتمیپوفــ
 

 . یدونی نمزای چیلینترس کارت ندارم فقط خ:  زد و گفتی تلخلبخند
 

 . بگو تا بدونمدونم؟خبی نمایمثال چ: من
 

 . نگام کرد که خودم شروع کردمکالفه
 

 نجا؟ی اي اوردیمنو واسه چ: من
 

 .ننی ببتونستنی بود و منیاونجا دورب: فرزام
 

 .اهان:من
 

بده  تو جواب پرسمی پس بزار کارت رو راحت کنم من سوال میگی می چفهممی و نمدهی نمی حرفات اصال معننی انیبب: من
 ؟یاوک
 

 .دمی خندتی تکون داد که تو دلم خبسرشو
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 . نگاش کردم و سواالمو شروع کردميجد
 

 ؟ي بودنکارای با من هم تو اییقبل از آشنا: من
 
 . غم نگام کرد که با تحکم سوالمو تکرار کردمبا
 

 . تکون دادسرشو
 

 . زدم که از چشمش دور نمونديپوزخند
 

 . بگه ادامه دادميزی چنکهی از اقبل
 

 ی در مورد اون چ،یی کردن که تودی دکترا هم تائیحت. دمی و من خودم جسد سوختت رو دمیاوندفعه که تصادف کرد: من
 ؟ی بگيخوایم
 

 . و گفترونی داد بنفسشو
 

 معامله ها و قرارداد هارو خراب کرده بودم چون عذاب وجدان شتری گذاشته بود بری رو کارم تاثنیمن عاشقت بودم و ا: فرزام
 بودن و بهم چند بار تذکر و اخطار دادن دهی فهمنوی رو کارم تمرکز کنم اتونستمی و نمکردمیگرفته بودم و فقط به تو فکر م

 . من بازم خراب کردمیول
 .کشهی گفت اگه ازت جدا نشم تورو منی همواسه

  برام سخت بودیلیخ
  نداشتمي چاره ایول

 . نبودی توش فرو رفته بودم و راه برگشتيادی نشد چون زی رو هم خط بکشم ولنکارای دور اخواستم
 . اون تصادف صورت گرفتنی همواسه
بعد از اون روز به کل از اون شهر . کرده بودیچی از افراد بود که از دستورش سرپیکی جسد سوخته هم من نبودم و اون

 .شتی پامی تحمل کنم و متونمی اگه بمونم مطمئنم نمتمدونسیچون م.رفتم
 
 . کرده بودری ذهنمو بد درگی سوالهی
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 . ازش وحشت داشتمکمی
 

 ؟ی ازم جدا بشدی بود که گفت بالیاونموقع دن:  دهنمو قورت دادم و گفتماب
 

 .  باند مسعود  بود که کشته شدسی سال قبل رئشی نبود شلینه دن: فرزام
 

 .دمی کشیسودگ از سر اینفس
 

 مسعود؟: من
 

 بود که لی اردالن که پدر دنشیکی داشته سی باند کال ماجراها داره تا به حال سه تا رئنیا. بودلی دنياره پسر عمو: فرزام
 چه دونمیبعدش مسعود اومد و همه رو جمع کرد و دوباره از اول شروع کرد که نم. چند سال باند پراکنده شدهیکشته شد و 

 . باند شدسی مسعود رو کشت و خودش رئلی دنه اومد کشی و مسعود پلی دننی بیخصومت
 

  گرد شدنچشمام
 

 م؟ی دارشه؟مگهی مگه معجـــــب
 

 . صلوااااااااتارمی در نشاخ
 

 ..يسوال بعد:  و گفتدی کشموینی و بدی خنددی دافموی قیوقت
 

 سوال
 .دمی رو پرسمی بعدسوال

 
  نه؟ي تو بودکردی صحبت می و با برهانومدی مي مردهی مارستانیخب اوندفعه تو ت: من
 

 .اره من بودم: فرزام
 

 . نکردمتعجب
 

 ؟ی صدات زدم برنگشتیخب چرا وقت: من
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 .يدیدی منو مدی نباتونستمینم: فرزام

 
 .دمتی دنجای داره بازم که ایچه فرق: من
 

 .شناسهی تورو نملی فرق داره دنتیحاال موقع: فرزام
 

 . ههیسشنای منو نمتوهم
 

 ؟يفرستادیاونا رو هم تو م.ومدیدرضمن چند تا نامه واسم م: من
 

 .يشدی توهم جزوشون حساب مدیفهمی مسیاگه پل.ساختی دارو مهی اونجا داشت ای پویرفتی از اونجا مدیچون با. اره: فرزام
 

 خخخخ
 

 سمی جناب بنده خودم پلي کاريکجا
 

 . کرده باشمی نشون دادم که انگار کشف بزرگي مثال جورخودمو
 

 . بسته شدمارستانیاهاااا من که استفا دادم فرداش ت: من
 

 . رفته لو دادهی کدوم ابلهدونمیاره نم: فرزام
 

 ...ی چـيهووووو: من
 
 . گشاد نگام کرد که زود نطقم رو بستمي چشابا
 

 ؟یچ: فرزام
 

   ههههههگهید لو داده ی کنی ببي هوووووگمیاوممم م: من
 

 . گفتی اهانهی زدم که ي مسخره البخند
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  ستی واسه کار نی خوبي جانجای اگمی عسل من واسه خودت منیبب: فرزام

 ینی ببیبی آسخوامی نمي تو فرق داری بگم ولیشکی به هدی نباناروی امن
 . رحمهی بی فکرشو بکنکهی از اونشتری بهی عوضیلی خلیدن

  برونجای ازت از اکنمی مخواهش
 .ستی تو ني جانجای فقط برو اي تا برکنمی خودم کمکت ممن
 

 ن؟ی ببتوروخدا
 
 گفت؟ی منی االن رادوناروی اشدی میچ
 
  واقعا؟شدی می چنه
 
 . که خودم به حال خودم سوختدمی کشیاه
 

 . دارماجی کار احتنینه فرزام من به ا: من
 

 .ي برنجای از ادی باکنمی مدای من خودم واست کار پیلعنت:  داد زدفرزام
 

 . به خودم مربوطهکنمی مي بس کن هرکارکنمیفرزام خواهش م :من
 

 گم؟ی می چیفهمی تموم شد مگهی کوچولو بهت شک کنن دهی فقط یفهمیعسل چرا نم: فرزام
 

 دی بادونمی خودم مخورمی نموی زود گول کس؟یفهمی مستمی متل قبلنا ساده نگهی ددونمی مزوی همه چفهممیاره م:  زدمداد
 . کنم دخالت نکنکاریچ
 
 . زل زد بهمي گرد و ناباوري چشابا
 

    سمتش دراز کردمدستمو
 

  رو بدهدیکل: من
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 .یکنی اشتباه ميدار: فرزام
 

       رو بدهدیگفتم کل: من
 
 . برداشت و گرفت سمتمبشی رو از جدی کلی ناراحتبا
 

 . و به سمت در رفتمرونی بدمی کشازدستش
 
 .کردم و خارج شدم بازش دی کلبا
 
 . دور اطراف رو از نظر گذروندمهی

 
 ال؟ی برگردم وي حاال چجورخب

 
  تف به روت فرزاميا

 
 . از خنده قرمز شدهدمی برگشتم که ددوباره

 
 خندهی به من میعوض

 
 . نگاش کردمضی غبا
 

 م؟یی االن کجانمیببب: من
 

 .رسونمتی خودم مایب: فرزام
 

 م؟یی کجاگمیالزم نکرده م: من
 

 .واری توهم و اومد جلو و از دستام گرفت و منو چسبوند به ددی کشاخماشو
 
 . ابلفضلای
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 .کردی درهم نگام مي اخمابا
 

 ...يدی دهوی نباشه عسل من اعصاب ندارم ي حرف اضافه اگهی دبرمتی گفتم خودم میوقت: فرزام
 

 . داغ کردم و امپر چسبوندمزود
 

 . انداختم پس کلمصدامو
 

 .یکنی می عاشقي ادعایلی خ؟ههی بکنيخوای مکاری؟چیزنی منو؟میکشی هان؟می بکنی چه غلطيخوایمثال م: من
 

 . و محکم هلش دادم که عقب عقب رفترونی دستاش کم شد که دستامو از دستاش اوردم بفشار
 

 .نی و سر خورد و نشست رو زمواری به دخورد
 
  ي عوض شدیلیعسل خ:  نگام کرد و گفتي ناراحت و درمونده اافهی قبا
 

 . ادما هستن که منو عوض کردننیمن خودم نخواستم عوض بشم ا: من
 

 ؟یعنی....یعنی:  بست و گفتچشاشو
 

 . برگردمخوامی ممیاره حاال بگو کجا هست: من
 

 .برمتیخودم م: فرزام
 
 .میی گفتم بگو کجاخوامینم:  زدمغیج
 

 .برمتی خطرناکه خودم مشهیبفهم االن نم   : زدادی کرد  و فری وحشتناکاخم
 

  بنده خداگفتی مراست
 

 گهی خطرناکه دخب
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 480 

 ) هايدیمثل سگ ترس(
 
  گفته؟ی کنه
 
 )گمیمن م(
 
     یزنی زر ميادی زتو
 

 . دنبالش راه افتادمی حرفچی هی بهی حرفش منطقگهی ددمی دیوقت
 
 . رفت و سوار شد که منم در و باز کردم و سوار شدمنشی سمت ماشبه
 

  راه تو سکوت گذشتکل
 
  کردمی رخش نگاهمی نبه
 

  بودجذاب
 

  شونهچهار
 
 یکلیه
 

 یی به رنگ خرماییموها
 

  رنگی عسليچشما
 
  متناسبي و لباینیب

 
 . واسه خودش بودی و خوشگلپی خوشتهی کل در
 

 .دادین رو نم بهشوی بودن ولششی عاشق پيادی زيدخترا
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 .رهی گگهی دیکی شی که من دلم پمی چه کنیول
 

 . رفتمالی به سمت وي حرف اضافه اچی شدم و بدون هادهی که زود پمیدی رسنی از چند مبعد
 
 
 ومدی می بلند کسادی و فردادی داد و بي صداالی وي تواز
 

 . از چه قرارههی هامو تند تر کردم تا بفهمم قضقدم
 

 .  شوکه شدمدمی که ديزی از چدمی رسیوقت
 

 . و بلندم کرددی چسبقموی که ارتام اومد و کردمی بر و بر داشتم نگاش مينجوریهم
 
 . گرد نگاهش کردمي چشابا
 

  هان؟یستی نلی بود؟مگه پرستار دني تا االن کدوم گوری عوضيدختره : ارتام
 

 . لباسم تنگ بودقهی شدمی خفه مداشتم
 

 .اوردی گرفته بود و بلندم کرده بود تنگ تر شده بود و به گردنم فشار مقمی که از اونم
 
 . نفس بکشمی درست و حسابتونستمینم
 

 .کردنی بودن و نگام مسادهی واي سه تا هم اونجوراون
 

 بردنی لذت مانگار
 

 هه
 

 .کنهی نگام می با نگراندمی افتاد که دنی به رادوچشمم
 

 . کردم درست نفس بکشمی زدم و سعنشی به چهره غمگی تلخلبخند
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 .رونی بامی بود بدهی سفت چسبقموی تا از حصار دستاش که دور گردنم بود و کردمی متقال

 
  کم اورده بودمنفس

 
 نی رادوي التماس زل زدم تو چشابا
 
 دیفهمی انگار نمیول
 

 ومدی باال نمنفسم
 

 مردمی مداشتم
 
 . ول کردقموی ارتام از دور گردنم باز شد و ي شد که دستاي چطوردونمینم
 

 نی افتادم رو زمی مداشتم
 
 . فرو رفتمی گرم و نرمي تو جانی قبل از برخوردم با زمیول
 

 . رو لبم اومديلبخند
 

 .شناسمی آغوش گرم  و منی امن
 

 ه؟ی بدم ماله کصی نتونم تشخشهی ممگه
 
 .ش فشردم تو آغوششتری چند تا سرفه کردم و بعدش خودمو بهی

 
 .کردمی از کمرم گرفت که خوشحال شدم و داشتم پرواز ممحکم

 
 . شد که از خودش جدام کرد و به عقب هلم دادی چدونمی بعدا نمیول
 
 . حرکتش جا خوردماز
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 . انداختمی بلند کردم و به چهره اخموش نگاهسرمو

 
 . نبود و جاش رو نفرت گرفته بودي خبرشی پقهی چند دقی نگراناز
 

  چرا از من متنفره؟اخه
 
 ؟ی چيبرا
 

 . تو دلمختی عالم رغم
 

 .دیترکی داشت از غم و غصه مدلم
 

  داشتمي بدبغض
 
 . کردم قورتش بدمی سعیول
 

  به خودم داده بودمی قولهی من
 
 . بهش عمل کنمدیبا
 
 . بود بلند شدمی باهر بدبختنی زمي رواز
 

 .سادی و اون پسره وانی امشی دور شد و چند قدم اونور تر پازم
 

 .سادمی ارتام وايجلو
 

 .کردی درهم و چهره غضبناك نگام مي با اخماداشت
 

 ؟ياحمق کجا بود:  زدادی فردوباره
 

  چسبوندمامپر
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  باهام برخورد کنهينجوری حق نداشت ایکس
 

  باالي صداتو واسه من بردهیچ: خودش داد زدممثل
 
 . رنگشاهی سي زل زدم تو چشامی و مستقسادمی قدم اومد جلو که سرجام واهی

 
 . وار تکون داددی صورتم گرفت و به حالت تحدي اشارش رو اورد باال و جلوانگشت

 
  خانوم پرستار؟ي شدمی تفهي رفتن رو نداررونی به بعد حق بنیاز ا: ارتام

 
 شما حق ی ارتام رجبياب اقاجن:  صورتش تکون دادم و گفتمي دستم انگشتش رو پس زدم و خودم انگشت اشارمو جلوبا

 . نکنمکاری کنم چکاری کجا برم کجا نرم چدی بادونمیبنده خودم خوب م. اونم به مندیدستور دادن رو ندار
 

  گرفتمنیی جمع کرد و انگشت شصتم رو به سمت پاانگشتامو
 

 افتاد؟: من
 

 ؟یلیبه چه دل. تو اعتماد کردههی به چلی دندونمیمن نم:  زد و گفتيپوزخند
 
 . که به تو اعتماد کردهیلیبه همون دل:  قدم رفتم جلو و گفتمهی به باال نگاش کردم و نیی دور از پاهی

 
 .دی هم سائي حرص دندوناشو رواز
 

 .نمشی ببخوامی کجاست ملیدن: من
 

 .هه خانوم خبر ندارن انگار:ارتام
 
 . نگاش کردمی از ابروهامو بردم باال و سوالیکی

 
  شده؟یمگه چ: من
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 االن باال تو اتاقشه:  و گفتدی دست تو موهاش کشکالفه
 

 خو اونو از اول بگو:من
 

 .کنهی مشیدکتر داره معان:  برگردم و برم باال که گفتخواستم
 
  گشاد شده از تعجب برگشتم سمتشو نگاش کردمي چشابا
 

  افتاده؟یمگه چه اتفاق:من
 

 .وهم فشارش دادم زد که از حرص چشمامو بستم و محکم ريپوزخند
 

 ..... حالش خراب شد ولی بودن دنرونی خانوم بیوقت: ارتام
 
 .هی چشیماری بود تا بفهمم بی خوبتی موقعنیا

 
 . ادامه حرفشو بشنوم پشتمو بهش کردم و بدو بدو از پله ها رفتم باالنکهی ابدون

 
 . در بزنم درو باز کردمنکهی و بدون اسادمی اتاقش وايجلو
 

 . هردوشون برگشت سمتم که خودمو مثال نگران نشون دادم و رفتم سمت تختسر
 

 . منهری همش تقصرونی برفتمی حالت خوبه؟اه خاك تو سرم کاش نملی دنيوااااا: من
 

 اوووق
 

 . که موفق هم شدمزمی اشک تمساح برکمی کردم یسع
 

 . ندارهیبی عزمیناراحت نباش عز:  زد و ماسکش رو از رو دهنش برداشت و گفتيلبخند
 

 .دمی خندری دل سهی تو دلم ی مظلوم تکون دادم ولسرمو
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 . دوباره بخندماطی رفتم حی باشه وقتادمی
 
 )؟ی چيبرا(
 

 مونهی خندم تو دلم ماخه
 
 ) بخداي اوونهید(
 

 . بودسادهی که اونجا واي سمت پسربرگشتم
 

 .کردی رو جمع مالشی وساداشت
 

 ی ولدی واستون مضرره درضمن چندتا دارو هم نوشتم براتون از اونا استفاده کننی ادی بکشگاری سدی شما نبای رجبياقا: دکتر
 .دی عمل بشدی باگمیبازم دارم م

 
 . باالدی ابروهام پرجفت

 
 . کنشیبرو تا خروج همراه:  گفتلی که دنرونی برفتی مداشت

 
   خروج زاارتاوهو

 
   تو سرتبخوره

 
 . با کالسچه
 

 .فهممی بهتر االن مچه
 

 . سر پسره رفتمپشت
 

 . کردني کردم به نقش بازشروع
 

 ه؟ی چشونیماری بدی بگشهی دکتر مي ناراحتم خب اقایلیخ: من
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 ریخ: گفتی لحن خشک و محکمبا
 

 جــــــان؟
 

 بله؟:من
 

 دك
 

 شهیگفتم که نم:دکتر
 

 . بهش بدمی اشتباهي الزم رو انجام بدم و داروي تا کاراهی چشیماری بدونم بدی مثال؟ خب من پرستارشم بای چیبراچ:من
 

 گمیخودم بهتون م:دکتر
 

 سادمی جام واسر
 
 ؟ی چیعنی

 
  پنهون کنن؟خوانی داره که مثال ميماری چه بحاال

 
   تو ذهنم زدي جرقه اهی

 
 دی جدي داروهانیا

 
 .دی فهمشهی اونا ماز
 

 . بدو رفتم تو اتاق و در اروم باز کردمبدو
 

 . بوددهیخواب
 

 .دمی کشیقی عمنفس
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 رو که روش اسم داروها نوشته بود رو خواستم بردارم که زود مچ دستمو ي تختش رفتم و خم شدم کاغذکی نزدزی سمت مبه

 .گرفت
 

 میشونی به پدی چسبابروهام
 
 ؟یکنی مکاری چيدار:  بسته گفتي همون چشمابا
 

 . برم داروهارو بخرمخوامی میچیه..هـ: من
 

 . بگو ببرتتدیبه وح: مچ دستم باز کرد و گفت از دستشو
 

 .باشه:من
 

 .هـــــوف
 
 . اتاق خارج شدماز
 

 . رو که تا شد بود رو بازش کردم و خوندمشکاغذ
 

  نیآسپر
 لیکاپروپر

 لولیکارود
 لیکاپتوپر

 
 گهی دي چند تا داروو
 

  باالدی ابروهام پرجفت
 

 )CHF( ي هادارو
 
 . شده باشه و حاد باشهادی قلب دارن و شدتش زیی که نارساکننی مصرف میی دارو رو کسانیا
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  قلب دارهیی نارسایعنی

 
 هه
 

  قلبش از کار افتادهگهی دنی ابابا
 

  عمل بشهدی باگفتی مدکترش
 

   بزنهوندی پدی اونوقت باپس
 

  داره؟ی قلبيماری که بکننی می دارن مخفنهمهی چرا اپس
 

 زننی مشکوك ميبدجور
 

  کننشی که مخفستی اونقدرا هم مهم نالبته
 
  مهمه؟دمی شاای

 
 . شدمجی اههههههه گدونمینم
 

 یلعنت
 

 .کردنی ارتام و اون سه تا داشتن باهم صحبت مدمی که دنیی گذاشتم از پله ها رفتم پابمی و تا کردم و تو جکاغذ
 
 . هر چهارتاشون رو بکشمخوادی که چقدر دلم ماخ
 
 .نیی درهم رفتم پاي اخمابا
 
 . اماده کنهنوی بگو ماشدیبرو به وح:  که روبهش گفتمشدی خدمتکار از جلوم رد مهی

 
 .ستنی نشونیخانوم ا: خدمتکار
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 ؟ی چیعنی: من
 

 .ستی ازشون ني خانوم از صبح خبردونمینم: خدمتکار
 

  پ کجاست؟واااا
 

  برم؟ي من با کدوم خرحاال
 

 د؟ی بردیخوایمادمازل خانوم زشت باز کجا م: ارتام
 

 . رو بخرملی دني برم داروهاخوامیشاهزاده سوار بر خر م: من
 

  الزم نکرده:  نگام کرد و گفتیحرص
 

 ا؟ی خورده عایی سرت به جاگمایم: من
 

 ؟ي زدي زریچ:  کرد و با داد گفتاخم
 

  اکبراهللا
 
 دووهی داره رو اعصابم پا برهنه مگهی دنیا

 
   انداختم پس کلمصدامو

 
  بلندت رو  هم به رخم نکش منم بلدم داد بزنميسره من داد نزناااااا صدا: من

 . برمدی هم باحاال
 

 ؟ي بريخوای می با چستی که ندیوح: ارتام
 
 ؟ي کانال بعدزنهی چرا زود زود منیا
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 ترسه؟ی از من مای
 
 ) بخداختیسقف ر(
 

  بابابرو
 

 . برمخوامیبا خر دخترعمه عمم م: من
 

 . بهم رفت و برگشت سمت اون سه تاي غره اچش
 

 .دیکنیاز امروز کارتون رو شروع م. با عسل برهتونیکی: ارتام
 

 . خارج شدالی پشتشو بهمون کرد و از وي حرف اضافه اچی بدون هبعدش
 

 .یزنی از صبح تا شب کدوم قبرستون پرسه مگمی من بهش نمخوبه
 

 .کننی دارن با اخم نگام مدمی سمتشون که دبرگشتم
 

 خب؟ کدومتون؟: من
 

 .گفتنی نميزی سکوت کرده بودن و چهمشون
 

  و بچزونمشي رادنی اکمی خواستم
 

 چسبهی مي چزوندن چه دختر چه پسر چه عشقت چه دوستت بدجوردیدونی نماخه
 

 دیکنی ضرر نمدی کنامتحان
 

 . انداختمی رو نگاههی چدمی اسمش رو هم نفهمی اون پسره که حتاول
 
  بود واسه خودشيگری جنمیا
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  رنگاهی سيموها
 

  پريابروها
 

  رنگی عسليچشا
 
  و چهارشونهیکلیه
 

  دوست دخترش فداش بشهکال
 

 .کنهی با اخم نگام مدمی برگردوندم که دنی سمت رادوصورتمو
 

  پــــــوف
 

  نکشم صلوااااااااااااتنوی رادومن
 
  زل زدن به چهره جذابشهی از ابروهامو بردم باال و بعد از چند ثانیکی

 
 .نی برگردوندم سمت امصورتمو

 
 .دمی رو شننی رادوي که صدامی باهم برای جــــون بنی دهنمو باز کنم بگم امخواستم

 
 .رسونمی کار دارم تورو هم مرونیب: نیرادو

 
 .. رو لبام نقش بستیثی خبلبخند

 
 وهاهاهاهاای

 
 ي کار داررونی ارواح خاك عمت باره
 

 . شدنشی سرش راه افتادم که سوار ماشپشت
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 .کنهی نگام مضی با غنهی از آدمی عقب رو باز کردمو نشستم که دی صندلرفتم
 

 هان چته؟: من
 

 .نی جلو بشای بستمی نتیراننده شخص: نیرادو
 
 . که جلوشو بستمشدی داشت باز مشمین

 
  جلو نشستمی خداخواسته صندلاز
 

 . اورد به حرکت درنوی زد و ماشاستارت
 

  راه تو سکوت گذشتکل
 
  سکوت بدم اومدنی ااز
 

 . بشهينجوری دوست نداشتم ااصال
 

  انداختمی رخش نگاهمی و به نبرگشتم
 

  بودگری جیلی خکثافت
 

 . بشمفداش
 

  تحمل کنم؟ي من چجوريوااا
 

 خوااااااامی منوووووی رادومن
 

  چرا تو چشماش نسبت به من نفرت وجود داره؟فهممی نماصال
 
 شمی موونهی دارم ديواا
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  از من متنفر بشه؟دی وجود داره که بایلی چه دلاخه
 

 یلعنت
 
  نرم کنمشوی قلب سنگنی ادیبا
 
 .ــــــــــــدیبا
 

..... 
 

 . گذاشتمشونفمی و داخل کدمی الزم رو خري شدم و داروهاادهی متوقف کرد که پنویماش
 
  شدمنی سوار ماشبارهدو
 

 دمیترکی مداشتم
 

  بگويزی چي کلمه اهی حداقل بابا
 
 اه
 

  کردم سر بحت رو باز کنمی و خودم سعارمی طاقت بنتونستم
 
 

 ؟ی ارتام کار کنشی قراره پنمیبب: من
 

  که اخم کرده بوديهمونطور
 
 . آره سرد و خشک گفت که دلم گرفتهی

 
 ؟ي جواب بدی با لحن گرمکمی یتونی نمیعوض

 
 شکنه؟ی دلم میگینم
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  گهی دی هستیعوض

 
 . کردشهی مچه

  
 . بودنی سنگیلی خجو
 

  هم رفته بودحوصلم
 

  باهاش صحبت کنمکمی هم کردم نتونستم يهرکار
 

 دادی سرشو تکون مای دمیپرسی رو می سوالهر
 

  سرشو از بدنش جدا کنمخواستمی مکه
 
 . ر،بلهی مثل اره،نه،نوچ،خدادی ملمی تحوي کلمه اهی ي فقط جواب هاای

 
 ــــــشیا

 
  شدم اخه؟نی چرا عاشق امن
 
 .ومدی داشت اشکم در مگهید
 
  افتادمي توروخدا به چه روزنیبب
 

 . به ضبط که افتاد چشمام برق زدچشمم
 

 . پخش شدی اهنگهی رو زدم که ی سمت ظبط بردم و دکمه پلدستمو
 
 
 

  معجزسهی مثل
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  ماله مني شدکه
 
  از عشقمونخوامیم
 

  بگنای دنهمه
 
  اله برامدهیا

 
  زدن تو چشاتزل
 

  حذفم نکنمنو
 
  تو قاب نگاتاز
 
 یی خوابم تويتو
 

 یی توانتخابم
 
 ي برام فرق دارتو
 
 ای همه دنبا
 

..... 
 

 ی به صندلدمی کرد که چسبادی زد و سرعتش رو زي پوزخندنیرادو
 
 
 
  دلم پا نزاررو
 

  تنها نزارمنو
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  ی که هستتو
 

 ــای من مثل روواسه
 

 شهی واسه من مثل تو نمیکس
 
  جون تو قسمبه
 

 شهی هممونهی عاشقت مدلم
 

  ازمری نگنگاتو
 
  عاشقمهی

 
  تا ابدکه
 

 قرارهی بواست
 

  دلمبدون
 
  توری غبه
 
  ندارهویشکیه
 
  توری همه غبه
 
  تفاوت شدمیب

 
 یشمی پکهیوقت
 
 خودمی خودم باز
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  توي دستایوقت
 
  دسته منهيتو
 

 زنهی تند میلی از شوق تو خقلب
 
  خوابميتو
 
 
 

  بودادی زیلی خسرعتش
 
 . بودمدهی ترسکمی

 
 .....رادو:من
 

 خفـه شـــو: زدي بلندداد
 

  پر شدنچشمام
 

 دمیدی تار مزوی چهمه
 

 یلعنت
 
  نهنه
 
 زمی اشک بردینبا
 
  کنمهی گردینبا
 

  غلط کرد سرم داد زداصال
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 دمی گونم کشي رودستمو
 
  بودسی خسهیخ
 

  شدم؟ی نازك نارنجنقدری ای کمن
 

 کنمی مهی دارم گریلی ها خیتازگ
 

 هی لعنتنی هم بخاطر اهمش
 
 

  افتاد اشکم دم مشکمهی اتفاقهر
 

 . سمت ضبط برد و خاموشش کرددستشو
 
  ناراحت بودمیلی دستش خاز
 

  نداشت سرم داد بزنهحق
 

 لی دلی باونم
 
 .شدنی هم تموم نمی لعنتي اشکانیا

 
 
  جلو برهنی از اشتری بزارمی نمگهید
 

  نداره سرم داد بزنهحق
 

  کنهرمی نداره تحقحق
 
 . اشکامو محکم با دستام پاك کردم و داد زدمتی عصبانبا
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  شمادهی پخوامیبکش کنار م: من
 
 . نکرد و دنده رو عوض کرد و سرعتش رو چند برابر کردی حرکتچیه
 
 شدمی خفه می لعنتنی داشتم تو ماشگهید
 

 دادی انزجار بهم دست محس
 

 . شمادهی پخوامی منوی نگه دار ماشگمیم:  زدمي بلندترداد
 

 ستمی انگار من اونجا ندادی ادامه مشی و به رانندگدادی نمتیاهم
 
 کنم؟ی مفای نقش بوق رو اایعا
 

 کثافت
 

 . رو بزنه درو باز کردمينه و قفل مرکز بکي بتونه کارنکهی سمت در بردم و قبل از ادستمو
 

 . رو سمت راست کج کرد ومحکم زد رو ترمزفرمون
 

 . که باعث شد گوشم سوت بکشه متوقف شدي بدیلی خي با صدانیماش
 
 . بازوم گرفت و برگردوند سمت خودشاز
 

   توشون بوجود اومده بودي قرمزي رگه هاتی رنگش که حاال از خشم و عصبانی طوسي زدم تو چشازل
 

 . دوباره سرم داد زد که چشامو بستمیلعنت
 

 ؟ي شدووونهید: نیرادو
 

 یعوض
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 . خودش داد زدم و دستشو که دور بازوم حلقه کرده بود و باز کردم و پسش زدممثل
 

  ـــــــــــــــــــــــونهی دیفهمی شدم موونهیاره د: من
 

 افتاد رنگ نگاهش عوض خوردنی گونه هام سر مي رودی بودن و مثل مرواري رو صورتم که جاري چشمش به اشکایوقت
 .شد
 

 . شدادهی پنی برگردوند و بالفاصله از ماشسرشو
 

 .شدی دور منی و لحظه به لحظه از ماشزدی قدم مداشت
 

 . شدمادهی پنی برگردوندم و از ماشسرمو
 

  کنم؟کاری بند وجودم بوجود اومده  چ رو که تو بندی عشق لعنتنی من با اایخدا
 
 .ارمی بدستش بتونمی عشقو پس بزنم نه منی اتونمی منه
 

  کنم؟کاری من چپس
 
  خـــــدايا

 
 . سرش راه افتادمپشت

 
  قسمت پرتگاههی به دیرس
 
 .ستادمی فاصله ازش ابا
 

 . انداختمی رو نگاهنیی خم کردم و از پرتگاه پاکمی سرمو
 

 . بلند بودارتفاعش
 
  بلندیلیخ
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 .شهی نمدای پاره هاش هم پکهی تنیی قسمت بپره و خودشو بندازه پانی از ایهرک

 
 . بعدا زود پسش زدمی ولنیی االن بندازم پانی ذهنم رد شد که خودم و همي لحظه از گوشه هی لحظه فقط هی

 
 .ستمی هم احمق ننقدرایا

 
 شهی محسوب می پرت کنم که خودکشنیی پاي عمدخودمو

 
 .کنمی مدای قدم خودمو تو جهنم پنی اولدونمی گناهاست که منی ازبزرگتریکی هم یخودکش

 
  رو ندارهارزشش

 
 کردمی باهاش صحبت مدیبا
 
 دونستمی نفرتش رو نسبت به خودم ملی دلدیبا
 

 .خواستمی قانع کننده ملی دلهی فقط
 

 لی دلهی فقط
 

 . رخشمی و زل زدم به نبرگشتم
 

 .دمی کشیقی بازبونم تر کردم و نفس عملبامو
 

 .نیرادو: من
 

  سرشو هم برنگردوندی نکرد حتیحرکت
 

 . تو حدقه چرخوندم و دوباره صداش زدم که همون کارو تکرار کردچشمامو
 

  و طاقتم تموم شده بودصبر
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 . که زل زد تو صورتمسادمی برداشتم و درست جلوش واقدم

 
  بودي جدچهرش

 
  چشماشیول
 
 ی لعنتدنی روز منو دق مهی چشماش نی ااخ
 

 ه؟ی رفتارات چنی الی بپرسم دلتونمیم: من
 
 . از ابروهاش رو داد باالیکی

 
 کنمی نميرفتارام؟باتو؟من اصال باهات رفتار:نیرادو

 
  رفت توهماخمام

 
  مگه نه؟ی آدم گرچه فکر نکنم بفهمگم؟مثلی می چیفهمی مثل ادم جواب بده منیرادو:من
 

 . زدم که اخماش توهم شد و رگ گردنش متورم شديپوزخند
 
 . قدم عقب رفتمهی قدم اومد جلو که هی

 
 ؟ی گفتی چدمینشن:نیرادو

 
 ؟یفهمی مثل آدم جواب بده مگمیم:من
 ه؟ی رفتارات چنی الیدل
 

  نگاهش کردمقی زدم تو چشماش و عمزل
 

 ه؟ی نفرت تو چشات چنی الیدل:من
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 . زدم و ادامه دادميپوزخند
 

 .هی نفرت واسه چنهمهیاهــــان حاال بگو ا: من
  ؟يچون تو درمانت کردم ازم متنفر 

  ؟ي ازم متنفری فرار کنمارستانی کمک کردم از تچون
 ؟ي تورو به خونوادت رسوندم ازم متنفرنکهی اای
 ؟ي ازم متنفري کمکت کردم به کارت برگردای 

 هان؟
 کدومش؟

 ؟ي متنفرنای خاطر ابه
 . ممنون واقعایلیخ. کمک نکنمي بشری بنچی به بعد به هنی بفهمم تا از اي ممنون که باعث شدیلی خنستمدوی واال نمهه
 

 اوال ممنون از درمانت:  به جانب نگاهش کردم که گفتحق
  مارستانی فرار از تيدوما ممنون از کمکت برا 

  برگشتن به کارمي ممنون از رسوندن من به خونوادم چهارما ممنون از کمکت براسوما
 . منت روش نزاریکنی می کمک کسی از تشکرات فقط دفعه بعد وقتنمیا

 
 ه؟ی چي نفرتت اون برالیخب اونا که تموم دل. ی نمک نشناسگمی فقط مزارمیمنت نم: من
 

  نفرتم؟لی مهمه دلنهمهی؟ای بدونيخوای می چيبرا:  قدم عقب رفتمهی جلو که اومد
 

 زهی تیلی خی لعنتیلعنت
 

 .سادمی بعدا خودمو جمع و جور کردم و صاف روروش وای به تته پته افتادم ولاولش
 

 . واسه همونبهی عجکمی درضمن زارهی مریخب خب رو کارم تاث: من
 
 )يدیر(
 
  خفه شودونمیم
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 )وااا(
 

 اون و چهره مظلوم و معصوم به نوی بغل اپرنی که زود زود میی از دختراي هرپسر؟معمواليخوای نفرتم رو ملیدل: نیرادو
 . متنفرهرن،یگیخودشون م

 
 هن؟

 
 جانم؟

 
 گه؟ی می چنیا

 
  اون؟نوی بغل اپرمی من میعنی االن

 
 رم؟یگی مظلوم به خودم مي چهره من
 

 رم؟یگی چهره معصوم به خودم ممن
 
 .گهی می تا بفهمم چکردمی ملی تحلهی چند لحظه تو هنگ سخنش بودم و داشتم تجزهی

 
 . شدمی داغ کردم و عصباولش

 
  مشت شدندستام

 
 . لحظه حرفش تو ذهنم اکو شدهی

 
 زو"
 

 " اوننوی بغل اپرنی زود مزود
 
  از ذهنم گذشتيزی چهی

 
 نکنه؟
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 . باز شداخمام

 
  کم لبخند اومد رو لبامکم
 
  بعد لبخندم کش رفتقهی چند دقهی

 
  باز شدشمین

 
  به خنده شدلی تبدبعدش

 
  قهقهه زدمبعدا

 
 دمیخندی بلند مي با صداداشتم

 
 ای خدايوااا
 

 هاهاهاها هههههه قاه قاه قاه قاه خخخخخخخخ واخخخخخخخ پخخخخخخخ هوهوهوهوهوهوهو:من
 

 .زدمی رو گذاشته بودم رو شکمم و داشتم قهقهه مدستم
 
  اون حسادتتي من فدااخ
 

  باحال شدیلی خيوااا
 

  بودم خخخخخختهی عالمه نقشه رهی بگو منو
 
  ادمش کنمااااااخواستمیم
 

 هههههههههههههه
 
 .کردی گشاد نگام مي چشابا
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 رهی باعث شده بود خندم شدت بگنی باحال شده بود و ایلی خافشمیق
 

  گفتم؟ي خنده دارزی چي اوونهیواقعا د: نیرادو
 

 ي خخهخ وااانی رادويوااا: من
 

 . دوباره خندم گرفتی ولدمی کشقی نفس عمهی و با دستم پاکش کردم و ختیری منیی که از خنده از چشمم پایاشک
 
 . جدمشی پرفتمی مطمئن بودم مکردمی که اگه خندمو قطع نمنی ترسناك و غضبناك رادوافهی قدنی دبا
 

 . چند تا سرفه کردم و به خندم خاتمه دادمنی همواسه
 
 )اوهو!خاتمه دادم(
 

 دمی حاال فهمزهیاووممم چ: من
 

 ؟يدی فهمرویچ: نیرادو
 

  سوءتفاهم بودههی عـــممممم زیچ: من
 

 . خوامی نمحی هم باشه توضی نداره هرچیربط:  باال انداخت و گفتي اشونه
 
  شدمی لحظه عصبهی

 
 . بروی بعد هرکجا خواستگمی می چي بشنوی اول صبر کندی بایکنیغلط م: من
 
 گـــــــهی بدم دحی کوچولو صبر کن توضهی جون نیرادو:  و گفتمدمی گرد نگام کرد که هول خندي چشابا
 

 ؟ی ببافی چه دروغيخوایحاال م:  توهم و گفتدی کشاخماشو
 
  اله ال اهللاال
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  د؟ینیبیم
 

  کهزارهی نمنی اروم باشم اکنمی می هرچقدر سعمن
 
 گهی مطونهیش
 
 )گهی با تو زود باش زرتو بزن دکنهی غلط مطونهیش(
 

 . بره که از بازوش گرفتم و برگردوندم سمت خودمگشتی برمداشت
 
  لحظه صبر کـــــن اهههههههیبابا : دمی کشغیج
 

 نایی پازمی صورتشو برونی دکوراسبزنم
 

 . شدنشی توهم و رفت سوار ماشدی کشاخماشو
 

 زرشـــــــــــک
 

 هوووف
 
 ادی نکنه دلم نمکارشی خدا بگم چيا

 
 یعوض

 
  گرفتلجم

 
 . راه افتادمالی نرفتم و به سمت ونشی به طرف ماشاصال

 
 کردی اروم پشت سرم حرکت منی ماشبا
 
 دادمی نمیتی من اهمیول
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  بهش بگم؟ي چجورحاال

 
 .کردهی بهش بفهمونم که اشتباه مي جورهی دیبا
 

 .نداختی متی داشت پارازنی که بوق ماشسوزوندمی فسفر مداشتم
 

 . باالدی قرمز رنگ جفت ابروهام پرنی ماشهی دنیه با د چند تا فش بهش بدم کهی شدم و برگشتم یعصب
 
 ستی ني رادنی که ماشنیا

 
 . شدادهی پسر خوشگل موشگل پهی نی ماشاز
 

 . باالدی ابروهام پرجفت
 

 . عشق و حالمی بپر براستیاسم من ار: پسره
 

 جـــــان؟
 

 ياینه عموجون برو به ما نم: من
 
 ی اهلشدونمیمنکه م: ایار
 

 ي گورتو گم کن هرستمینه اهلش ن: من
 

  افتمااااای میی چه ادماری گنی ببایخدا
 
  هم رفتی عوضنی رادونیا

 
 شعــــــــــــوریب

 
  نداره کهرتیغ
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  چرا نداررررررررهاخه
 
 . شددهی به عقب کشی راهم ادامه دادم که بازوم توسط کسبه
 
 . شروع شدای بد
 
 ای بود؟اها اری پسره اسمش چدنی دبا

   رفت توهماخمام
 رونی بدمی محکم از دستش کشدستمو

 
 .نتتی اره؟ گورتو گم کن چشمم نبگمی می چیفهمی انگار نمابوی کهیمرد: من
 
 .ای خودت راه بی خشونتچی پس بدون هدونمی مناروی ا؟همهیکنی ناز میعنیجـــــون االن : ایار
 
  من االن ناز کردم؟ایعا
 
  در گفتارم بود؟ي ناز و عشوه اایعا
 

  چرا همه جمع شدن تا منو دق بدن؟امروز
 
 .نشی سمت ماشدی مچ دستم گرفت و کشاز
 

  بودادی زیلی المصب زورش خی ولرونی بارمی کردم تا دستمو از دستش در بتالش
 

  برو با ننت عشق و حال کنیبابا ولم کن عوض: من
 

 . نگام کرد که تو شلوارم شکوفه زدمضی و با غبرگشت
 
   کهشهی نمينجوری ايواا
 
 کشهی که منو مثل کش تنبون دنبال خودش منیا
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  دستم بازوشو گرفتم که برگشتیکی اونبا
 
  لبخند بدجنسانه زدمهی

 
 . تو دهنشدمی پامو اوردم باال و دو بار کوبو
 

 . زد و عقب و عقب رفتي بلندي عربده
 
 منم خشن بشم یچه خشن ول:  و گفتدی لباسش پاکنی رو با استومدی منیی رو که از دماغش پای نگام کرد و خونضی غبا
 .يری جلومو بگیتونینم
 

 . تو حدقه چرخوندم و پشتمو بهش کردم و دستمو رو هوا تکون دادمچشمامو
 

 یگیاره اره تو راست م: من
 
 .دیو سفت چسب چند قدم برداشتم که از پشت از موهام گرفت هی

 
  باز من موهامو جمع کردمی لعنتاههه

 
  گرفتي بددرد
 
 .ی بکشيادی زيغایتو صبر کن قراره ج:  و گفتدی که خنددمی کشیغیج
 
 دمی لحظه به خودم لرزهی جملش نی ااز
 

  دختر بودمهی خالصه
 

  بودي عادترسم
 

 .ی پست آشغال ولم کن لعنتــــیعوض: من
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  محکم تو صورتم خابونددهی کشهی
 

  بودادی زیلی خشدتش
 

  که صورتم به سمت راست کج شديجور
 

 یعوض
 
  محکم زده بودیلیخ
 

 کردمی چپ صورتم رو حس نمسمت
 
  حس شده بودیب

 
 . گونم موندهي االن رد انگشتاش رومطمئنم

 
 . شکمشری به زدمی شدم و پامو اوردم باال کوبیعصب

 
 .عقب عقب رفت از موهام ول کرد و دستشو

 
  هم نبودیشکی هیلعنت
 

  خلوت خلوت بودجاده
 

   از کجا اوردهنی ببنیرادو
 

   شدبلند
 
 . با تو با خشونت رفتار کرددینه با: ایار
 
 . رو باز کرد و اومد جلورهنشی پي باالي تا از دکمه هادو
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 . شد که به عقب پرت شدمي چجوردمینفهم
 

 .نی رو زمافتادم
 

 . رو زانوهام حس کردمي بددرد
 

 . شال موهام رو سفت گرفت و بلند کردری بلند شم که اومد و از زخواستم
 
 .سادمی متحمل نشم بلند شدم و وايادی درد زنکهی اي زدم و برایغیج
 

  دی خودش کشدنبال
 
  و داد راه انداختمغیج
 

 . صدا زدمنوی که با تمام توانم رادوکردی پرت منی منو داخل ماشداشت
 

 . بودمسادهی بسته بود و واچشمام
 

  شد؟ی چخب
 
  از چشمامو اروم باز کردمیکی

 
  وااا
 
 . اطراف نبودیشکیه
 

 زرشــــــــک
 
  شدم؟یاالتی خباز
 

 .نی به ماشدمی و چسبدمی کشینی هنی پسره که افتاده بود زمدنی خم کردم که با دنیی پاسرمو
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 اِوا
 
  شد؟ی شکلنی چرا انیا

 
 د؟ی آسمون سنگ باراز
 
  دی از آسمون سنگ نبارریخ-
 
 يواا
 
  رو هوادمی صداش دو متر پربا
 

  گذاشتم رو قلبمدستمو
 

 یگیاالغ نم: من
 

 . گرفتم الل شممی تصمنی توهم بود واسه همي بدجوراخماش
 

 سوار شو: نیرادو
 

 .شمینم: من
 

 .نی جلو از بازوم محکم گرفت و رسما پرتم کرد داخل ماشاومد
 

 . رو زدي محکم بست و اومد خودش نشست پشت فرمون و قفل مرکزدرو
 

 .یلعنت
 
 . خوب سر جام نشستمي دختر بچه هی سرو صدا مثل ی و بدمی کرده سره جام تمرگبغ
 
 

 . جاده بودمي داده بودمو مشغول تماشاهی تکنی ماشي شهی به شسرمو
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 .شمردمی برق هارو مری به اطراف بود و داشتم تعداد تحواسم

 
  به جلو پرت شدمهوی

 
 . بودمشهی شي داشبورد نذاشته بودم مطمئنا با کله توي گاه روهی دستم رو به عنوان تکاگه
 
 . اخموش مواجه شدمي برگردوندم و با چهره نی صورتمو سمت رادوضی غبا
 
 .کنهی چقدر اخم منمیا

 
 .کنهی اخم منی من اخم کنم انکهی اعوض

 
 . بشمیکی شهی رو ترمز؟ کم مونده بود با شیزنی مییهوی ي مرض دارنمیبب: من
 

 . شدادهی پنی بهم رفت و کمربندشو باز کرد و از ماشی غره توپچش
 

 .کردمی منگوال داشتم نگاش ممثل
 
 . رو گرفتدمی دي رنگ جلواهی سزی چهی هوی

 
 . در المصب رو ببند خونی ااه
 

 .رفتی ور می فرو کرفته بود و معلوم نبود داشت با چسرش
 

 . و استارت زدی دوباره درو باز کرد و نشست رو صندلاومد
 
  بارهی

 
  باردو
 

  بارسه
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 . روشن نشدنیماش
 

  االن وقتش بود اخهـــ؟يوااا
 
 . شانسم برمنی قربون ایعنی

 
 . شدم دستامو مشت کردمی شد که حرصادهی پدوباره

 
 . رو فرموندی نشست و دستاشو مشت کرد و محکم کوباومد

 
 ا؟؟ی درد نگرفت عادستش

 
 .ـــــــشی ارهی به من چه درد بگاصال

 
 .رمی نطقم رو بگي جلونتونستم

 
 شه؟ی میخب االن چ: من
 

 .می باهاش برادی بنی با ماشیکی می صبر کناهمی می برادهی پدی باای شهی روشن نمکنهی که کار نمنیماش: نیرادو
 

 . دو بهتره صب کن به ارتام زنگ بزنمنهی همون گزي شدوونهیم؟دی برادهی راهو پنهمهی اــــوهی: من
 

 .زحمت نکش زنگ زدم:  بردارم که گفتموی بردم تا گوشفمی سمت کدستمو
 

  گفت؟یخب چ: من
 

 the mobile set is off: نیرادو
 

 .نیمسخره خو رنگ بزن به ام: من
 

 ن؟یام:  ابروهاشو برد باال و گفتجفت
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 گهیاره د: من
 

 . برداشت و بهش زنگ زد که اقا دردسترس نبودنبشی از جشوی چپ نگام کرد و گوشچپ
 

  بود؟یاون پسره اسمش چ: من
 

 عطا؟: نیرادو
 

 یاره همون خوشگل چشم عسل: من
 

 . توهم جمع کرداخماشو
 
 رمی عسل دهنتو گل بگيا

 
 .به همون بزنگ:  زدم و گفتمي مسخره البخند

 
 . دردسترس نبوداونم

 
 .می ببرفی تشرلی دنيالی تـــــــــــــا وادهی شد که پنی نشد و قرار بر ای دو عملنهی گزپس

 
 . قفل کرد و بعدش خودش از جلو حرکت کردنوی ماشنی که رادومی شدادهی پنی ماشاز
 

 یعوضـــــــــــــــــــــــــــــ
 
 . برگشت و نگام کردهوی پشت واسش شکلک در اوردم و دهن و چشمامو کج و کوله کردم که از
 

 .کنمی و وانمود کردم دارم مانتومو درست مدمی و دستامو رو مانتوم کشسادمی واصاف
 

 . واسش دهنمو کج کردم و قدمامو تند کردم و باهاش هم قدم شدمگهی بار دهی که برگشت
 

 . موقع بود تا بهش بفهمونمنی االن بهترخب
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 .از کردم پا و اون پا کردم و اخرش نطقم رو بنیا

 
 ن؟یرادو: من
 

 .ییایمی ندارم خانوم کزویاالن حوصله چ:  گفتيجد
 

 .ستادمی جام اسر
 
 ؟ی چیعنی

 
 ؟ییایمی کخانوم

 
 هه
 

 ی بفهمخوادی نماصال
 
  دركبه
 
  جهنمبه
 

 .ستمی به بعد من تورو ادم حساب کردم عسل ننی از ااگه
 
 .ندازمتی غلط کردن مبه
 
 . برداشتمفمی از کی بهش انداختم و با حرص هدفونم رو به همراه گوشی انزجار از پشت نگاهبا
 
 . بلوتوث وصل کردم و هدفون رو تو گوشام گذاشتمبا
 
 . پخش شدي قمصراوشی سي زدم که صدای از اهنگا رو شانسیکی

 
..... 
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  بارنی اولواسه

  روبرومي بودنشسته
 وی عالی چهمه

 
 وی تکرارحرف

  آرزومیی توی گفتکه
  عکسمهوتروبر

 
  بود حقمهیهرچ

  بسمهگهی خدا ديا
  همهمهنی ايتو
 
  عشقم کمهيجا

   اون هنوزعکس
 دستمــه

 
 شهی باورم نممن
 خوادی نممنو

 شهی سرم نممنبه
 
  اشکازهیبر
 ي شهرنی اي کجاتو
 يای که نمتو
 

 دونمی خوب منوی امن
  دستاتهیخال
 

 شهی باورم نممن
 يخوای نممنو
 شهی به سرم نممن
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  اشکازهیبر
 ي شهرنی اي کجاتو
 يای که نمتو
 

 دونمی خوب منوی امن
  دستاتهیخال
 
 

 .دادمی و به اهنگ گوش منیی منم سرمو انداخته بودم پاکردی از جلو حرکت مداشت
 

 .کردمی نگاهش می چشمری زی از گاههر
 

 .کردی و نگام مگشتی برمی از گاههر
 
 
 

  عطرتي بومونده
 ی حوالنی ايتو

 ی من در چه حالــی ببگو
 

  سره حرفتبمون
 ي دوسم ندارنگو
 ی خالي   جامنو
 

   عکسمهروبروت
  بود حقمهیهرچ

  بسمهگهی خدا ديا
 
 
 

 . راه رفتن نداشتي برای پاهام جونگهی ديوااا
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 .ی شده بودم حســــابــــــخسته

 
 . کنم پاهام تاول زده بودفکر

 
 . هم شده بودتشنم

 
  راد؟يآقا: من
 
 بله؟: جواب دادي بعدا به خودش اومد و جدی ولستادی خورد و اجا
 

 م؟یدیهنوز نرس:  زدم و گفتميپوزخند
 

 .رینخ: نیرادو
 

 .... بعدقهی دقپنج
 

  راد؟يآقا: من
 

 بله؟: نیرادو
 

 م؟یدینرس: من
 

 .ـریخ: نیرادو
 
 . بعدقهی دقدو
 

 ن؟ی رادويآقا: من
 

 بلــه؟:  کرد و گفتیپوف
 

 م؟یدینرس: مو گفتم زدیلبخندبدحنس
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 .ریخـــــــ:يراد
 
 . بعدقهی دقده
 

  راد؟يآقا: من
 

 .میدیهنوز نرس: نیرادو
 

 .سوالم اون نبود: من
 

 خب سوالتون؟: نیرادو
 

 م؟ی که چقدر مونده تا برسگمیم: من
 

 .ی گرفته بود حسابــــخندم
 

 .ابستاد
 

 . زدن اطراف شدمدی زدم و مشغول دي نگام کرد که لبخندضی و با غبرگشت
 

 .ستادی انی ماشهی دمی اطراف چرخوندم که دسرمو
 
 . چشمام برق زددمشی دی انداختم و وقتی رانندش نگاهبه
 
 ی پستی الزم نگهی جــــــون داخ
 
  برماادهیپ

 
 . و درشو باز کردم که سرشو برگردوندنی سمت ماشدمیپر
 

 . گشاد شدچشماش
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 ؟یکنی مکاری چنجایا: نیام
 

  مفصلهشیپــوف قض: من
 
 .ی دادم به صندلهی عقب نشستم و تکدمیپر
 

 . از ابروهاشو برد باالیکی نی امدنی هم اومد و خواست صدام کنه که با دنیرادو
 

 . من خسته شدممی برنیبش: من
 

 . کرد و در جلو رو باز کرد و نشستیاخم
 

 . دادم و چشمامو بستمهی تکی به صندلسرمو
 

 .نمی چشمام رو باز نکردم تا منبعش رو ببی ولکردمی رو حس مونشیکی نگاه ینیسنگ
 

 . چشمامو باز کردمستادی از حرکت انی ماشیوقت
 
 . تعجب سرمو اطراف چرخوندمبا
 

 م؟یکجا اومد: من
 

 .می بکنی صحبت اساسهی دیبا:  بشه گفتادهی تا پکردی که کمربندشو باز ميهمونطور
 

 . شدمادهی تکون دادم و پسرمو
 
 . که رو درخت بود حرکت کردیکی کوچي سمت کلبه به
 

 . بهمدمی زده شدم و دستامو کوبذوق
 

  درختياخ جــــون کلبه اونم رو: من
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 .می نرده هاش گرفتم و داخل شداز
 

 .می ور نشستهی هرکدوم
 
 ن؟یدی فهمایخب چ: نیام
 

 من من بگم؟: من
 

 بگو:  و گفتدیخند
 

 . تعجب کردنمکی حالتم ریی تغنی شدم و از ايجد
 

 . شدم و سمتش رفتم و خم شدم که تعجب کرد و شاخ در اوردبلند
 

 . که بهش وصل بود رو برداشتمیکی بردم و شنود کوچقشی سمت دستمو
 

 . بدجور اخماش توهمهدمی که دنی سمت رادوبرگشتم
 
 . دستم به شنود اشاره کردم که اخماش باز شدبا
 

 . رفتم و خم شدم شنود اون رو هم برداشتمنی گذاشتم و به سمت رادونی دست امي رو روشنود
 

 . زدم و نفسمو تو گرندش فوت کردم که صاف نشست و اب دهنشو قورت دادی بدجنسلبخند
 

  جنبه ترهی که از منم بنی ارهی منو بگیکی اخ خخخخخخخخخخخ
 
 وهاهاهاهاهای

 
 . خندهری روهم فشار دادم تا بلند نزنم زلبامو

 
 . پاش لهشون کردری و زنی که انداخت زمنی رو دادم به امشنود
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 .یخیب:  گرد نگاهش کردم که گفتي چشابا

 . باال انداختم و شروع کردمي اشونه
 

 دمی رو فهملی دنيماری بنکهی اکیخب : من
 

 ه؟یچ: نیرادو
 

 . کننادی بزنن البته اگه قلب مناسب رو پوندی پدی گفت قلبش از کار افتاده و باشهی مگهی دبای قلب داره و تقریینارسا: من
 
 ؟ي دادصیاز کجا تشخ:  نیام
 

 . نبود از داروهاش مشخص شدیکار سخت: من
 
 ؟ي ندادصیپس چرا اون اوال از داروهاش تشخ:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی

 
 شدی بود که با اونا نمگهی دي دارو چند تاهی اعتماد نداشتن و داروهاش فقط مسکن و ارام بخش و يادیاوال بهم ز: من

 . قلب دارهیی کامل رو داد و مطمئن شد که نارساصیتشخ
 
 . داشتهسی باند تا بحال سه تا رئنی ادمی فهمنکهیدوم ا:  گفت که ادامه دادمی اهانهی

 
 .خب؟جالب شد:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی نیرادو

 
 رخ نشونی بيزی چیی دعواهی که بعدا حاال لی دني بوده پسرعموی باند مسعود رجبسی سال قبل رئشیدرست ش. اوهوم: من

 . باند شده و کارش رو ادامه دادهسی زده کشتتش و خودش رئلیداده و دن
 
 خب؟: نیام
 

 لی کرده، پدر دنسشی رو تاسی باند کوفتنی که ای باند و کسسی رئنیاول. بودهسی رئنی مسعود دومنیبعدشم که ا: من
 . کشته شدهي طرزهی حاال به ي و چطوري چجوردونمی که نمشهی میاردالن رجب

 
 .دی حس کردم رنگش پردی اسم اردالن رو شننی امیوقت



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 526 

 
  اردالن رو کشته؟یبه نظرتون ک: دمی که نگاهم بهش بود پرسي از ابروهام رو بردم باال و مشکوك همونطوریکی

 
 . نشستیی ترس عجهی شد و تو چشاش تی منی عدی به وضوح رنگش پرگهید
 

  مشکوکم نکنه از خالفکارا باشه؟نی امنی من به اعاقا
 

 . اومد زد پس کلماالغ
 
 رفتی متی هر وقت که ماموردی کسب کرده اگه جزو خالفکارا بود اونوقت باتیاخه خنگول اونهمه اونجا کار کرده و موفق(
 ) کنه؟ری رو دستگيشه باند نتونسته بايدی تا به حال ددادی لو مسارویپل
 
  شی خدادمینه ند.ری نفس بگهی

 
 ) مزخرفتي فکرانیبا ا(
 

 .می برنی شد تا شک نکردن پاشریاووف د:  مچش انداخت و گفتي به ساعت روی بلند شد و نگاهزود
 

 . رو نگاه کردنی امزی از ابروهاش رو برد باال و تیکی نی که رادومی بهم انداختی نگاههی نی رادومنو
 
 
  روز بعددو
 

 . بودم رو به سرهنگ گزارش دادمدهی که از فرزام شنیی اوناتموم
 
 . شدي جورهی دی سرهنگ اسم اردالن رو شنی حس کردم وقتی ولدونمینم
 

 ی و هدادمی داشتم خودمو جر منوری نگفت که منم ايزی سکوت کرد و چي اقهی پنج دقهی اسم اردالن رو اوردم ی وقتدرست
 .کردمیسرهنگ سرهنگ م

 
 . بود تو هپروت انگاررفته
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 . شددهیچی پکمی ماجرا نیا
 

  هم سرهنگنی امهم
 
  چشونه؟نایا
  

 . راه افتادملی و به سمت اتاق دندمی کشیقی عمنفس
 

 .ستهی رو پاهاش واتونستی اصال نمگهی از روز دبعد
 

 . به کل خراب بودوضعش
 
 .می راحت شيری بمشاالی ايا

 
 . حرفا بودنی سگ جون تر از ای ولشهی منم راحت تر مکار
 

 . قلب دارهیی و انگار نه انگار نارسادادی نمتی اهماصال
 

 . من بودم که از همون اولش افسرده شده بودماگه
 
 . توجه بودی بیلیخ
 

 دمیپرسی وقت هم ازش مهر
 
 .کردی بحث رو تموم مرمی عمرا من بمي جمله با
 
  به خودش اعتماد داشتیلیخ
 
  رمی عمرا من بمگفتی هم مشهی همو
 
 .يری عمرا اگه بمگفتمی بعد بهش مکشتمشی مزدمی اگه دست من بود ماخ
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 . و بدون در زدن وارد شدمسادمی اتاقش وايجلو
 

  رو بهش دادداروهاش
 
 

 .رونی بود از اتاق اومدم بي که عادتشیوضع
 

   بودنیی پاسرم
 
 . فکر بودم و حواسم به اطراف نبودي توقی عمو
 
 .کردمی خودم غرق بودم و داشتم فکر متو
 

 . به جونم افتاده بودي دلشوره بدهی ها یتازگ
 
 . داشتمي دلشوره بدیلیخ
 

 .شدی نمی ولستی نیچی نکنم و به خودم بگم هنی تلقکردمی می خودم نبود سعدست
 

 .ستی زمانش معلوم نی ولوفتهی قراره بی اتفاقهی بودم مطمئن
 

 .دادی دستاش فشار مي داشت دلم رو تویکی انگار
 
 . شده بودمي جورهی

 
 . و فکر مشغول فدم از قدم برداشتمنیی و با همون سر پادمی کشیقی عمنفس

 
  اخه؟هی چی حس لعنتنی اای خدايوااا
 

  خوره افتاده به جونممثل
 

 میمری دارم مگهی درونی گمشو بیعوض
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 . داشتمي بداسترس

 
 . نفرهی دل ي افکارم غرق بودم که با کله رفتم توتو
 
 ي عطر تنشو توي بوعی سریلی زود جمعش کردم و خی رو لبام اومد ولي لبخند محونهی رادودمی عطر تلخش فهمي بواز

 .دمیمشامم کش
 

 . تفاوت نگاهش کردمی بلند کردم و زل زدم تو چشماش و بسرمو
 

 کردی سرد نگاهم ماونم
 
 .می دست بردارمیخواستی نمچکدومیه
 

 . زل زدم تو چشاشقی چشام و عمي توختمی رو رمی تفاوتی و بي سردتموم
 

 . گرفترتی اورد و نگاهش رنگ تعجب و حکم
 

 . عسلگنی به من مهاهاهاهاهاها
 

 . زدم و از کنارش رد شدم که از بازوم گرفتيپوزخند
 

 . نگاه به دستش که دور بازوم حلقه بود کردمهی نگاه به چشماش و هی و حق به جانب نگاش کردم و برگشتم
 
 . تمام از کنارش رد شدمو رفتمیتفاوتی نازك کردم و با بی کارم اروم دستاش شل شد که پشت چشمنی ابا
 
 دادماااااااای داشتم جون ماخ
 

 یعنی مردم
 

 . باهاش برخورد کنمينطوری اکردی بدجور تعجب کرد فکر نمی ولخخخخخ
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   بدمحی سوءتفاهم بود صبر کن توضگفتمی مششی پرفتمی دوباره مکردی نه فکر مهاهاها
 

 ای بزااااارت
 
 نفس هی و تا ته ختمی برداشتم و واسه خودم اب روانی لهی رو سر جاش گذاشتم و ینی سمت آشپزخونه رفتم و سبه

 .دمیسرکش
 

 . اومد که اروم از آشپزخونه خارج شدمی صحبت ارتام با کسيصدا
 

 . از پله ها رفت باالکردی بحث میکی گوشش گذاشته بود و داشت با ي رو، روشی که گوشيهمونطور
 

 . پارچ آب برداشتم و از پشت سرش اروم از طبقه باال رفتمهی و زود برگشتم
 

 .کنهی بحث می داره با کنمی کردم تا بشنوم و ببزی تگوشامو
 

  انگار خراب بوداعصابش
 
  بدمصی تشختونستمی از لحنش هم منویا

 
 .زدی مي صورتش هم روبه قرمزرنگ

 
 ؟یمطمئن: ارتام

 
 :..طرف

 
 .ناستی از بهتریکی امکان نداره یول: ارتام

 
 :.....طرف

 
 . جمع شداخماش

 
 .رسمی که حسابتو م؟اونوقتهیاگه اشتباه شد چ: ارتام
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 :طرف

 
 نیچون از اونطرف به بعد سه تا دورب. شدممی داد که پشت گلدان قرمز رنگ نامحسوس قاهی تکواری مشت شد و به ددستاش

 .شدیوصل بود و مطمئنا داشت چک م
 .زمیری گال اب مي وانمود کردم انگار دارم رويجور

 
 واقعا؟: ارتام

 
 :...طرف

 
 . تو کفششهیگی رهی دونستمیم:  زد و گفتيپوزخند

 
 :.....طرف

 
 . کنمکاری باهاش چدونمی باشه اونوقت میگیاگه اونطور که م: ارتام

 
 :....طرف

 
 ؟یدونی رو که ملیاره موضوع دن: ارتام

 
 :....طرف

 
 . همون رو مد نظر دارمقای دقکالیخودشه بار:  رو لباش نقش بست و گفتيلبخند

 
 :.....طرف

 
 ی الکدمیرسی که می اروم پشت سرش رفتم و به هر گلدانهی گرفت و دوباره حرکت کرد که منم بعد از چند ثانواری از دشویتک

 .کردمی خم میمثال پارچ اب رو کم
 .دمی کردنماااااااا به قول وجدان جون ري اخر نقش بازیعنی

 
 .رفتی و به سمت اتاقش مکردی داشت صحبت ميهمونطور
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 . کور خوندهی زرنگه ولیلی خکنهیر م فکرسمیحسابش رو م: ارتام

 
 :.....طرف

 
 .دمی لحظه ترسهی زد که یطانی قهقهه وحشتناك و شهی

  و اماخب
 .دی بوجود امده در ذهن عسل خوش امدي مرکز پاسخ سوال هابه
 

 زد؟ی حرف میداشت با ک:  اولسوال
 

 گفت؟ی بهش میطرف چ:  دومسوال
 

  شد و اخماش رفت توهم؟یچرا اولش عصبان:  سومسوال
 

 کردن؟ی صحبت میدر مورد ک:  چهارمسوال
 

 رسه؟ی مویارتام حساب ک:  پنجمسوال
 

 .اررررررمی از کدوم قبرستون بناروی اجواب
 
  خدايا

 
  چه خبرهنجایا

 
 ست؟ی پاسخگو نیشکی هچرا
 

  اعتراض دارممن
 
 اه
 

  نشم صلـــــــــواااااتووونهی دعایجم
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 .واسه خودمو افکارمو سوالم تکون دادم و به سمت اتاقم حرکت کردم تاسف ي از رويسر
 

 .سادمی وانهی آي از سرم کندم و جلوشالمو
 

 . بوجود اومده بود و پف کرده بودني قرمزي توشون رگه هاهی از زور گرچشمام
 

  گرفته بودیلی خدلم
 

  هم داغون بوداعصابم
 

 . بشمی کردم تا بلکه خالهی گرری دل سهی نشستم نی همواسه
 
 .داشتی هم دست از سرم بر نمی دلشوره لعنتنیا

 
 .دمیترسی میلی ختی مامورنی سرانجام ااز
 

 . داشتموحشت
 
 رم؟یمی میعنی

 
 م؟یری ملو
 
 رسونم؟ی به اتمام متی با موفقمی قبلي هاتی مثل مامورنمی اای

 
 . فوت کردمرونی محکم بيقراری  و بی از سر آشفتگنفسمو

 
 . سمت تخت رفتم و روش ولو شدمبه
 
 .دیچرخی عالمه سوال داشت مهی سرم يتو
 

 .رسهی هم مونیلی مهی جا جمع کنم به هی همشون رو اگه
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 . کنمدای هاشون رو پی که هنوزه نتونستم جواب بعضهنوزم

 
 .ادی جور در نمهی با بقيزی چهی قسمت نی اتو
 
  و اشتباههرهیگی تو جاش قرار نمکشی تهی هست که ی پازلهی نهیع
 
 . کنمدای و مهم رو پی اصلکهی تدی من باو
 

 . سرمو محکم رو بالش فشار دادمدرمونده
 

 .دیکشی مری و تکردی وحشتناك درد مسرم
 
 .دمی حالت دادمو رو شکم خوابرییتغ
 
 . کم بشه و گمشه برهمی دو طرف بالش گرفتم و صورتمو محکم روش فشار دادم تا بلکه سردرد لعنتاز
 

  سوم شخص ـــــــــ
 

 . نامعلوم زل زدي نقطه هی انگشتاش زد و به ي البه الگاری به سی محکمپک
 

 . فکر بودي توقایعم
 
 .زنهی دستاش بهش خبر رسونده بود که داره بهشون از پشت خنجر مری از زیکی

 
 .کندی اتفاق مهم را ازش پنهان مکیارد  که دکردی ها به رفتار و گفتارش مشکوك شده بود و حس میتازگ

 
 . و هر حرکتش را به او گزارش دهندرندی دستاش دستور داد تا او را تحت نظر قرار بگری از زیکی نوچه ها و به
 
 . بهش اطالع بدهنددی انها گفت اگر پرنده و مورچه هم در ان اطراف پرسه زد بابه
 
 . کمک کندلی به دنتوانستی امد می از اب در مگفتی خوشحال بود چون اگر همانطور که ان فرد می طرفاز
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  وفادار بودلی به دنشهیهم
 

 . عوض شده استزهای چی بعضکردی بعد از امدن عسل حس می هم بودند ولي براي دو مثل برادرهر
 
 . قبل نبودلی ان دنلی دنگرید
 
 . اوردی رفتارش سر در نماز
 

 .کردی را فراموش مزی بعدا همه چی ولشدی می مواقع از دستش عصبیبعض
 
 . خالفکاران نبودنی بود اما کاش بنی رفاقت بهتردر
 
 . اش خبر داشتيماری و بلی دنتی وضعاز
 

 . کنددای اش پيماری درمان بي برای راه حلخواستی بود و مناراحت
 
 .ساختی منی او را ناراحت و غمگن،ی نشده بود و ادای پوندشی پي قلب مناسب برای چند جا سر زده بود ولبه
 
 افرادشان بود و در کارش حرفه نی از بهتریکی که در موردش بحث شده بود ي هم ناراحت بود چون ان فرديگری طرف داز
 . بوديا

 
 .اشتند دازی که باهوش و قدرتمند هستند ني افرادنیچون انها به چن.کشتی را مي فردنی بود اگر چنفیح
 

 . له کردشی پاری انداخت و زنی زد و بعد ان را زمگارشی به سيگری دپک
 
 . از خدمتکارن گفت که او را صدا بزنندیکی به
 
 . انداختی را نگاهاطی اش نشست و از پنجره حی صندليرو
 

 . به در خورد و وارد شدي تقه اقهی از چند دقبعد
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 .  در چهره اش نگاه کردقی اش را برگرداند و عمیصندل
 

 د؟ی داشتيبله با من کار:  مرد
 
 .ندی اشاره کرد و او را دعوت کرد تا بنشی دستش به صندلبا
 

 . نشستي با خونسردی صندلي تکان داد و قدم جلو گذاشت و روي سرمرد
 

 . از خدمتکار ها دستور دو قهوه را دادیکی را برداشت و به زی مي رویگوش
 

 . گذاشت و درهم قفل کردزیم ي را رودستانش
 
 . به دست وارد شدینی باز شد و خدمتکار سدر
 . هم گذاشتي تکان داد و چشمانش را روسشی رئي برايسر
 

 . هر کدام گذاشت و از اتاق خارج شدي هارا جلوقهوه
 

 . از قهوه اش را خوردي کرد و جرعه اکی استکانش را برداشت و به لبش نزدمرد
 

 . نقش بستسی بر لب رئي بدجنسانه البخند
 

   به صحبت کردندشروع
 

 .رودی مجی گذشت زمان مرد حس کرد سرش گی از کمبعد
 

 . شده استنی سرش سنگکردی و حس مدیدی را تار مزی چهمه
 

 . افتادی صندلي رفت و بر رویاهی بلند شود اما چشمانش سخواست
 
 . هوش رفته بوداز
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 افتاده بود و چشمانش بسته ی صندلي هوش روی که بي اش بلند شد و به سمت مردی صندلي از روي مندتی لبخند رضابا
 .بود حرکت کرد

 
 . ازم پنهون کنهيزی چتونهی نمیشکیه. شدیاخرش معلوم م:  لب گفتریز
 
 . وارد اتاق شدندشی دست هاری افرادش خبر داد که سه نفر از زبه
 

 . بردنديگری هوش را بلند کردند و به سمت اتاق دی مرد بیهمگ
 

 . مخاطبان رفتستی برداشت به لبشی همراهش را از جیگوش
 
 گوشش گذاشت و منتظر ماند تا تماس ي را روی کرد و گوشکی مکث کلیبعد از کم Organ.Doctor  اسمي روبر

 .برقرار شود
 

 . بوق تماس برقرار شدنی از سومبعد
 
  ي انصاريسالم اقا-
 

 سالم جناب حالتون خوبه؟: يانصار
 
 . تماس گرفته بودملی دنيبله برا-
 

  شده؟دای پيفرد: يانصار
 
 . نهای مناسبه می تا مطمئن بشدیری الزم رو بگي و تست هادیاری بفی تشرالی به ودیبله فقط اول با-
 

  امروز؟نیحتما جناب هم: يانصار
 
  کهدیدونی واجبه میلیبله خ-
 

  اونجا هستمگهی دقهی تا ده دقی هستم اوکانیبله در جر: يانصار
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 ي انصاريممنونم اقا-
 

  فعالکنمیخواهش م: يانصار
 
 .خداحافظ-
 
 . گذاشتبشی را داخل جی لبانش نقش بسته بود قطع کرد و گوشي بر روتی رضاي که از روي لبخندبا
 
 . حرکت کردلی اتاق خارج شد و به سمت اتاق دناز
 

 . و با خبر شدن از حال و احوالش به سمت اتاق خودش حرکت کردلی بعد از صحبت با دنیکم
 
.. 
 

 . وارد اتاق شدي انصاري به در خورد و اقاي اتقه
 
 . که مرد در ان بود رفتندی صحبت به سمت اتاقی برخاست و با او دست داد و بعد از کمی صندلي رواز
 
 .دی کنکاری چدی که بادیدونیم-
 

 دمی جواب هارو مگهیتا دو روز د.دی نگران نباشنهیبله کل کارم ا:  جواب داددیپوشی را مشیا همانطور که دستکش هيانصار
 .بهتون

 
 . الزم را انجام بدهدي کارهاي کرد و از اتاق خارج شد تا انصاريتشکر

 
 .  از اتاق خارج شدي انصارقهی از چند دقپس

 
 .دمیپس فردا بهتون خبر م: يانصار

 
 . را فشرد و از او تشکر کردي زد و دست انصاريلبخند
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  عسل ــــــــــــ
 
 ستی دست بردار ننی خدا ايا

 
  المصبستی ول کن نختمی کف دستش نرزوی همه چتا
 
  برو من جات هستمی کنه گفته زکبه
 

 . درهم نگاهش کردمي رو دستش و با اخمازدم
 

 هنکن بچه عــــــــــــــ:من
 
   باال انداخت و بعدشي شونه االیخیب

  شد؟ی خب ادامش چيزی عسل عجب چيواا:  به هم و گفتدی کرد و دستاشو کوبذوق
 

 . تاسف واسش تکون دادمي از رويسر
 
 . هنوز بچس بخدانیا

 
  درصد عقل ندارههی

 
 )اهی روت سگهی مگی به دگید(
 
  شد؟داتی تو پباز
 
 )بعلــــــــه(
 

  دست و پات نعلـــــــــــهچهار
 
 ..)شعوریب(
 

 یخودت
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 گهیبابا همشو گفتم د: من
 

 .یستی نی کننده خوبفی بگو اصال توصگهی بار دهی خو دمیمن نفهم:  جمع کرد و گفتلباشو
 
 . بهش رفتم و بعدش از اول شروع کردمی چش غره هشتادو هشتهی

 
 ي و دم گوشم وز وز کردي تو اومدنکهیخب بعد ا: من
 
 . خوشمل از رون پام گرفت که کبود شدمشگونی نهی

 
   تو روحتيا: من
 

 بگـــــــــــــــــــــو: نگار
 

 : پام بود ادامه دادمي که دستم رويهمونطور
  اعصابم خورد شد 

 . غرق فکر بودم که فرزام صدام کردرونی برفتم
 

 خب؟: نگار
 

 . نگاش کردم که اومد جلو محکم بغلم کردیبرگشتم و پوچ و خال: من
 
  خب بعدش؟يوااا:  رو دستش و گفتزد
 

 ....ی گوشش ولریاولش خواستم بزنم ز: دمیخند
 

 وی ديکردی لهش ميزدی مه؟قشنگیاون چ:  وسط نطقمدی پا پرجفت
 

 . رو بستپشی دهنش گذاشت و زي خفه شد و دستش رو جلوکنمی نگاش مرغضبی مثل مدی دیوقت
 
  ادب شدهی بیلی ها خی تازگنیا
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  کف دستمزارهی ميادی بعدا گفتم اگه خر بشه اطالعات زینه اره اولش منم همون حس رو داشتم ول: من
 

  ترکی دشمنت رو نزدکی همون دوستت رو نزدولیا:  وسط حرفمدی رو هوا زد و دوباره پریبشگن
 

 اره اره همون ، نپر وسط حرفم:من
 

 ؟ي کردکاریاالن تو چ:  نازك کرد و گفتی چشمپشت
 
 ـــــــــزمیمن فرق دارم عز:  رشته از موهام پشت گوشم گذاشتم و با ناز گفتمهیبه سر و گردنم دادم و  يقر
 

 .دمی گفت که نفهمییزای چهی لب ری چپ نگام کرد و زچپ
 

 .ی خودتی گفتیهر چ: من
 

 حاال بعدش؟: نگار
 

  بعدش منم بغلش کردم: من
 

 خب؟: نگار
 

 .یدونی سمت ته باغ و بعدشم که مدمیی دونکهی و ازمیبه جمالت بعدشم که زور زدم تا چند تا اشک تمساح بر: من
 

  به اون داره؟ی چه ربطنیخب اخه ا:  تکون داد و گفتسرشو
 

 دهی مارو دکنمی که اونروز گفت حس می از حرفی ولدونمینم: من
 
  باشهدهین شتونهیاره م:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی

 
 . که با غم نگام کرددمی کشیآه
 

 زارهیپـــــــوف حاال هم نم:من



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 542 

 
 . رو قطع کردمحرفم

 
  بودرهی قسمت خهی به
 

 زد و با حرکت ابروهاش به پشت یثی صورتش تکون دادم و چند تا بشگن زدم که به خودش اومد و لبخند خبي جلودستمو
 .سرم اشاره کرد

 
 . شک و سوءظن سرمو به عقب برگردوندمبا
 
  چشمام برق زددمی که ديزی چبا
 

 . رو لبم نقش بستی بدجنسلبخند
 

 نطــــــــوری اکه
 
 هی عالیلیخ
 

  نوبت منه جنابحاال
 

 ندازمتی بودم به غلط کردن مگفته
 

  از امروز شروع شداتمیعمل
 
 وهاهاهاهاهاهاهای

 
 . از گپ با نگار بلند شدم و به سمت اتاقم حرکت کردمبعد
 
  راهرو بودمتو
 

 . ارتام از پشت سرم اومدي در بود که صدارهی رو دستگدستم
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 .زدی منو صدا مداشت
 

 .سادمی جلوش وانهی سمتش و دست به سبرگشتم
 

 . باهات کار دارهلی تو ، دنیه: ارتام
 

 . قدم رقتم جلوهی توهم و دمی کشاخمامو
 

 ی ارتام رجبيمن اسم دارم اقا: من
 

 .راحت ترم  "تو"با  :  زد و گفتيپوزخند
 

 .نیی بهم کرد و از پله ها رفت پاپشتشو
 

 . مشت کردم و با حرص به سمت در برگشتمدستمو
 

 . کردمی به در زدم و تموم حرصم سرش خاليلگد
 

 . کردم خونسرد بشمی و سعدمی کشیقی عمتفس
 
 . محکم به سمت پله ها راه افتادمي قدمابا
 
 دمی پله ها که رسبه
 

 . فکر بودي توقای بود و عمنیی که سرش پادمی رو دنیرادو
 

 .ومدی از پله ها باال مداشت
 

 . توجه باشمی کردم بهش بیسع
 
 .دیکوبی منمی وار به سوانهی قلبم ددمشیدی هر بار که میول
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 کردمی و پام رو گم مدست
 
  کثافتشدی تر مگری روز به روز داشت جی ولکردمی حس منطوری من ادونمینم
 

  رو موخوامي رادمن
 

  عاشقشمالمصب
 
 د؟یفهمیم
 

 عاشقشم
 
  رسمی حسابش رو میول
 

 ستی عاشق خودم نکردمش اسمم عسل ناگه
 

  ماله خودمه فقط منيراد
 

 . جلوادی داره بی مشکلی که خودخواهم کسخودخواهم
 
 . سرشو بلند کرد و نگام کردشدمی کنارش که رد ماز
 

  خودشون کرده بودنوونهی که منو دیی زدم تو چشازل
 

  داره المصبسگ
 
  نبودي از اون نفرت خبرگهید
 
  زود قضاوت کنندسیلی خشعوریب

 
 .ستمی صبر کنه تا به غلط کردن ننداختمش دست بردار نیول
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 . نبودي هم خبری از برق و درخشندگی نبود ولي از نفرت تو چشماش خبردرسته
 
  خوبهنمی بعدش به خودم گفتم همی لحظه پکر شدم ولهی
 . هم بهترهنداختی نفرتش که غم عالم رو به دل ادم ماز
 

  بودیخنث
 

  يعاد
 
 . دادصی تشخشدی از چشماش نميادی ززیچ
 
  نقشم فرو رفتمتو
 

 عسل من: يراد
 

  واقعا؟عسل؟
 
  رو عسل؟میدی پرییایمی شد از خانوم کیچ
 
 . بودیی غوغاهی تو دلم ی تفاوت نگاهش کردم ولیب

 
 .میکنی راد بنده فعال کار دارم دفعه بعد در مورد کــار صحبت ميآقا: من
 
  شد تو چشمامرهی خي و ناباوررتی حبا
 

 شدمی تو نگاهش حل مداشتم
 

 .شدمی مغرق
 

 . و از کنارش رد شدمنیی و سرمو انداختم پادمی نگاهمو دزدزود
 

 ستادمی دور شدم ادشی از دیوقت
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  رو، رو قلبم گذاشتمدستم

 
 دیکوبی منمی تند به ستند
 

  شده بودگرمم
 

 ؟ي شدينطوریآروم باش چرا ا: من
  آروم

 . دختر خوبنیافر 
 

 . راه افتادملی زدم و به سمت اتاق دنی قشنگلبخند
 

 در بزن بعد یستیمی در وايدختر هر وقت جلو:  کرد و گفتي بدون در زدن وارد شدم که سرشو برگردوند و تک خنده ادوباره
  توایب

 
 . دفعه بعددیاخ ببخش:  نثارش کردم و بعدش گفتمی فحش ناموسهی و تو دلم دمیخند

 
 .دمی ندیشرفتی پی دفعه بعد ولیگیهربار م: لیدن
 

 .کنمی رو ممیحاال دفعه بعد سع: من
 

 . کنار تخت اشاره کردی تکون داد و با دستش به صندليسر
 

 . به در خورد و در باز شد و پارال خانوم وارد شدني نشستم روش که تقه ارفتم
 

 . نشست و دستش رو گرفتی رو صندللی من ،کنار تخت دني روبرواومد
 

 ؟یخوب: پارال
 
 ستمخی بد نیه:  زد و گفتي لبخندلیدن
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 ؟ی داشتکارمی چلیخب دن: من
 
 .یگفته بودم که قراره با پارال کار کن: لیدن
 
  باالدی از ابروهام پریکی

 
 خب؟: من
 
 .یکنیفردا شروع م: لیدن
 

 .....لیاما دن: پارال
 
  که گفتم پارالنیهم:  گفتي حرفشو قطع کرد و محکم و جدلیدن
 

 چشم:  با حرص نگام کرد و چشماشو روهم محکم فشار داد و گفتپارال
 

 دمی چشماش ترسيز کرد از خشم تو چشماش رو بایوقت
 

 کردی خشمناك نگام ميبدجور
 
 کردی دو شقم مقهی تو دو دقومدی متونستی اگه اونجا میعنی

 
  خبی ولزاشتمی من نمالبته

 
 )ســـــــــــــــــــــــقف(
 

 ؟يباز تو اومد! عــه
 
 )؟يمشکل دار(
 

 اره
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 زدمی داشتم قدم ماطی حتو
 

  دلم گرفته بودبازم
 

  غم اومده بود سراغمدوباره
 

 شدمی کالفه مداشتم
 
  نداشتی هم تمومتی مامورنیا

 
 دمیترسیم
 
 دمیترسی مزی همه چاز
 
 لی دناز
 
  ارتاماز
 
  فرزاماز
 

 پارال
 
  نسبت بهم داشتنی که رادویی فکرااز
 
 تی عاقبت و سرانجام ماموراز
 
 .دیچرخی و آشفته داشت دور خودش مدهی ترسافهی که با قدمی دور فرزام رو داز
 

 . شدم و به سمتش رفتمکنجکاو
 
  آشفته بودیلیخ
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 . حال افتادهنی واسش افتاده که به ای  چه اتفاقستی نمعلوم
 

 .دی به سمتم اومد و دستمو گرفت و دنبال خودش کشششی پرمی دارم مدی دیوقت
 

 . باز شروع شديوااا
 

 .دیکشی منو مثل کش دنبال خودش مداشت
 

  عهامیفرزامممممم باز شروع شد بابا دستمو ول کن خودم م: من
 

 . و نگام کردبرگشت
 

 . قرمز شده بودنی حاال هرچهی بغض و گرای بود تی از زور عصباندونمی نمچشاش
 

 .زدی نفس منفس
 

 هی موضوع جدانگار
 

  افتاده؟یفرزام اتفاق: من
 

 . دادهی تکی و عقب عقب رفت و به درختدی دست تو موهاش کشکالفه
 

 .نی اروم سر خورد و نشست رو زماروم
 

 .نیی انداخت پاسرشو
 

  شده؟باتواماااااای چی بگيخوایفرزام نم: من
 

 . بلند کرد و زل زد تو چشامسرشو
 

 یکنیعسل چرا به حرفم گوش نم: فرزام
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  تعجب ابروهامو انداختم باالبا
 

 ه؟یمنظورت چ: من
 

  چرا؟چرا؟یکنی اخه چرا به حرفم گوش نمياری در مي دنده بازهی چرا یکنی ميعسل باز چرا لج باز: فرزام
 . چــــرا؟یلعنتــــــ

 
  اخرش رو داد زدقسمت

 
 . شده بودی سکه پنجاه تومنهی چشمام قد گهید
 

 خته؟ی بهم رنقدری اچرا
 

  کردم؟يکجا لجباز.ارمی من سر در نم؟یزنی حرف می در مورد چی بگشهیم: من
 

 . که من خودم احساس درد کردم و صورتم جمع شدنی رو زمدی مشت کرد و کوبدستشو
 

   بروی برو لعنت؟یفهمی برو منجای از اي اگه جونت رو دوست دارگمیعسل بار اخره دارم بهت م: فرزام
 

  توهمدمی کشاخمامو
 

 . نداره پس لطفا دخالت نکنی ربطچی من به تو هي کاراگمی منم دارم بار اخره بهت منیفرزام بب: من
 

 ستی تو ني جانجایعسل بفهم ا:  نگام کرد و گفتدرمونده
 

  تمومش کن فرزام: من
 

 ؟یفهمی مي بردی باکنمیتموم نم: فرزام
 

 . و داد زدمارمی ده نتونستم طاقت باخرش
 

  برم؟دیچرا با: من
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 هان؟
  مهمم؟نهمهیچرا برات ا 

 .هان؟
 ؟یفهمی تموم شده مگهید
 .ستی جلوت نشی سال پشی اون عسل شگهید
   که من دوست داشتمستی نشی سال پشی شگهید

  عوض شدهزی چهمه
 فرزام من عوض شدم 
 .حسم نسبت بهت عوض شده 

  عوض شدهایدن
  عوض شدهدوروزمونه

 ي خودت عوض شدتو
 نارو؟ی ایفهمیم
 

  شده بودمیعصب
 

  و لحنم دست خودم نبودحرفام
 
  نگرانه خسته شده بودم و نفرت داشتمکردی اداهاش که وانمود منی از اگهید
 
 . زل زده بود بهمي شوکه و ناباورافهی قبا
 

 . و دستامو گرفت و گفتسادی شد و جلوم وابلند
 

  عسل من دوست دار؟ی چیعنی: فرزام
 
   جمله اونم از دهن فرزام متنفر بودمنی ااز
 

 . زدمادی فراری اختی اوردم و پسش زدمو برونی از دستش بدستامو
 

  من دوست ندارمیول: من
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  گمی دیکیمن عاشق  
 

 زدمی نفس منفس
 
  نفرت زل زده بودم تو چشماشبا
 

 . داد به درختهی عقب رفت و تکعقب
 

  نیی رو انداخت پاسرش
 
 میگفتی نميزی چشکدومیه
 
 . زل زد تو چشامقیرد و عم به همون منوال گذشت که بعدش سرشو بلند کقهی چند دقهی

 
 .ختی رنیی قطره اشک از گوشه چشمش پاهی

 
 ی قبول نداشتی ولي راست گفتم عوض شديدید:  زد و گفتي نگاهش کردم که لبخندتفاوتیب

 
 ي بشه خودت مجبورم کردينطوری اخواستمیمن نم: من
 

 ی که عاشقشی با اونی خوشبخت بشدوارمیام:  تلخ زد و گفتي لبخنددوباره
 
 . گفت و از کنارم رد شد و رفتنویا

 
  شدمي جورهی لحظه هی

 
  قلبشو شکسته بودمانگار

 
  خبیول
 

 الیخی باهههههه
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  عزا گرفتن رو ندارمحوصله
 

  ندارهی مجبورم کرد به من ربطخودش
 

 . چپ راست تکون دادم تا افکار مزخرف از ذهنم دور بشنسرمو
 

 . حبس شدنمی بود نفس تو سسادهی که جلوم وانی رادودنیه با د فوت کردم و برگشتم کرونی محکم بنفسمو
 
 گرهی چقدر جنی ااخ
 
 ) شروع شد؟تی بازززیباز ه(
 
  شد؟داتی باز پتو
 
 ) اره(
 

  بشهداتی پخوامی نمگهی گمشو دخب
 

 ! که؟دی هستانی در جرهی بدیلی کار خسادنی راد فالگوش واياقا:  توهم و گفتمدمی کشاخمامو
 
  زل زد بهمي نگفت و همونجوريزیچ
 
 .شدمی نگاه گرمش داشتم ذوب مریز
 

   نوووووووووی بفهم اکنهی کار مي نگا نکن قلبم با باترياونطور
 

 . از کنارش رد بشم و برم که از بازوم گرفتخواستم
 

 م؟یزارش بد گگهی بهم دوفتهی بیمگه قرار نبود هر اتفاق:  گفتراشی جذاب و گي که با اون صداسادمی واجلوش
 
 . باالدی از ابروهام پریکی

 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 554 

 .می گذاشته باشي قرارنی چنادی نمادمیواال : من
 

 ؟يکردی مری کجا سدادی محی داشت توضنی امیوقت: يراد
 

 ؟یهان؟ کِ: من
 

 . کلبهمی و رفتمی شدنشی سوار ماشیوقت: يراد
 

 اممممم... من زیاممم چ:  و گفتمدمی خاروندم و مسخره خندسرمو
 

 تو؟:  نگام کرد و گفتنهی به سدست
 

  خو حواسم نبود: من
 

  بودمدهی خوابگهی بگو ددفعهیراحت باش : نیرادو
 

  اصال حواسم نبودرمینخ: من
 
  کجا بود؟یپس حواس جنابعال:  قدم اومد جلو و گفتهی

 
 اصال به تو چه؟هان؟.....شیپ: من
 

 . شد که منصرف شد و دهنش رو بستی چدونمی بگه که بعدش نميزی توهم و دهنش رو باز کرد و خواست چدی کشاخماشو
 

 منو با اون نگاهش دقم بده از کنارش رد شدم و خوادی زل زده بهم و قصد حرف زدن رو نداره و مي همونجورنی ادمی دیوقت
 .الیرفتم داخل و

 
 
 

 . قرار بود با پارال کارمو شروع کنمامروز
 .رهی عرب معامله کنه و در قبال هشت دختر چند دالر پول بگي هاخی از شیکی قراره با دمی که فهمیی اونجاتا
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  کثافتنیلی خواقعا
 

 در لی و از صحبتش با دنکردمی سکوت مدی بای ولگرفتمشی مشت و لگد مری رو زکلشی و کل هرفتمی متونستمی اونجا ماگه
 .خوردمی تو دلم حرص مچاره،ی و اون هشت دختر بخیمورد ش

 
  رو به رگبار فحش بستمای دني و کل خالفکارالی و زمان و نسل دننیزم

 کردی صورتم حرکت مي که جلوی که با دستکردمی نثار روح پر فتوحشون میکی و رکی ناموسي داشتم فحش هايهمونجور
 .به خودم اومدم و حواسمو دادم بهشون

 
 يبدجور تو فکر:  و گفتدیخند

 
 .می تو هپروت که باهات کارها دارياونجا اگه زود  زود بر:  زد و گفتي پوزخندپارال

 
 زود رفتار کرد و دهنش رو قشنــــــگ لی جواب دندون شکن بدم که دنهی از ابروهامو بردم باال و خواستم بهش یکی

 .آسفالت کرد
 

 . چشم غره رفتنواری نگام کرد وشروع کرد به در و دیحرص
 
   ویکنیدر ضمن تو ترجمه م.دیدی و اونجا معامله رو انجام مهی ترکدیریعسل با پارال م: لیدن
 

 .رمی زبونم رو بگي تکون دادم و نتونستم جلوسرمو
 

 ستن؟یمگه خانـــــــوم پارال زبان خارجه بلد ن: من
 
 . زد که ادامه حرفمو نگفتمي لبخند معنا دارلیدن
 

 .کنمی مشیچی قامی خودم مای ببر اون زبونتو یعنی لبخند اون
 

 .می پرواز دارگهی ساعت دهیاماده شو :  مبل بلند شد و روبهم گفتي با حرص از روپارال
 

 . تکون دادم و از اتاق خارج شدمسرمو
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 .رونی برفتی که داشت مدمی رو دنی که رادورفتمی منیی پله ها پااز
 

 .ستادی از پشتش صداش زد که اارتام
 

 ؟يری مي کجا دارنیرادو: ارتام
 

 .ارمی بنوی ماشرمیم: نیرادو
 

  گفتی اهانارتام
 
 .رمی بگم که دارم مي تا به رادی خوبتی موقعنیا

 
 گهی دگهی مهی به بقگمی مي نداشتم تا به همشون بگم  فوقش به رادی وقت کافگهید
 
 . وسط سالندمیزود پر 
 

 امی منم باهات منیرادو: من
 

 .....گهی ساعت دهی شما برو به کارات برس ؟ی چيبرا:  و گفتسادی وانهی زد و دسته به سي پوزخندارتام
 
  بخرميزی چهی دیبا:  وسط حرفش و گفتم دمیپر
 

  مثال؟یچ: ارتام
 
  داده هااااااااری بابا عجب گيا

 
  بخرم عجباااااای برم پد بهداشتخوامی  بهش بگو مگهی مطونهیش
 

 واسه سفرم الزمهههههههه: من
 
 . نگفت و پشتشو بهمون کرد و رفتيزی برداشت کرد که چی از حرفم چدونمینم
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 .امی صبر کن زود برم بقهیپنج دق:  بگه زود گفتميزی چنکهی و قبل از اي و برگشتم سمت راددمی کشی از اسودگینفس
 
 . و از اتاق خارج شدمدمی بتونم لباسامو پوشدونستمی مدی پله ها رفتم باال و با سرعت جت که بعاز
 

 . شمنی و پهن زمنی رفتم که دو سه بار کم مونده بود بخورم زمنیی بدو از پله ها پابدو
 

 .میبر: من
 

 .می خارج شدالی تکون داد و باهم از وسرشو
 

 . گذاشتنبمونی رو واسه تعقیکی بودم االن مطمئن
 

 .بندمی وانمود کردم انگار دارم بند کفشمو مي خم شدم و جورنی همواسه
 

 می خم شدم زود پشت درخت قادی دی و وقتادی نفر داره دنبالمون مهی بعله دمی انداختم که دی به پشت سرم نگاهنامحسوس
 .شد
 

   خنگهچقدر
 . شدمی بود قاکی که تنه ش باری درختهی گندش پشت کلی اون هبا
  بودعی ضایلیخ
 

 . خندهری کنترل کردم تا نزنم زخودمو
 . بچم کپ کردچارهی گرفتم که بنی رادوي بازواز
 

 . شده بودی سکه پونصد تومنهی قد چشاش
 

 . رسما رفت رو هنگگهی رو شونش گذاشتم که دسرمو
   زده بودخشکش

 .کنهیدِ حرکت کن االن شک م:  که بشنوه گفتمي جوراروم
 

 . و حرکت کرد که منم همونطور که سرم رو شونش بود و دستم دور بازوش حلقه بود حرکت کردمدیفهم
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 . نسبت بهم دست داده بودیخوب حس هی
 . دل بکنم و سرمو از رو شونش بردارمتونستمی خوب بود که نماونقدر

 
 . کهذاشتی نمی سرخر لعنتنی ای ولکردمی باهاش صحبت مدیبا
 

 کنهی مبمونیداره تعق:  گفتماروم
 

 .ی بهم بگيزی چهی يخوای مدمی از اونجا که فهمدونمیم: يراد
 

  اوهوم: من
 

 .می گمش کندیباشه پس با: يراد
 

 .حله:من
 

 . بهم وصل کردنی گرفت که برق هشتصد ولتدستمو
 . گرم گرم بوددستاش
 . قلبم رفته بود رو هزارضربان

 
 . در حال راه رفتن بودنيادی زي شلوغ بود و ادمایلی قسمت رفت که خهی سمت به
 
 .می کوچه شدهی و زود داخل می رد شدنشونی باز
 

 .دیکشی دنبال خودش ممنم
 دمی نفهميزی چمن

 رهی و کجا مشهی داره از کجاها رد مدمیفهمی نماصال
 . دستاش بودم که دستامو گرفته بودي و فقط تو کف گرمافقط

 
 . شدم چه برسه به اون مردهجی که من خودم گمی شدابونی محله و اون خنی و وارد امی کوچه پس کوچه رد کرداونقدر

 
 . اوردم و خم شدم و رو زانوهام گذاشتمرونی از دستش بیلی می که دستمو با بسادیا کوچه وهی يتو
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 دیکوبی منمی و قلبم که تند تند به سی من داشتم از ذوق و خوشحالی ولزدی از تند تند راه رفتنش داشت نفس نفس ماون
 .زدمینفس نفس م

 
 ؟ی بگیخواستی میخب چ:  و گفتسادی واصاف

 
 

 . زل زدم تو چشماشقی عمیلی و خسادمی خودش صاف وامثل
 . صورتشو از نظر گذروندمي تک اجزاتک

 
 . گفتمشدمی که زل زده بودم تو چشماش و تو عمقشون غرق ميهمونطور

 
   هم بگوهیبه بق.هی ترکرمی مگهی ساعت دهی من نیرادو: من

 . بهتون برسونمي جورهی کنمی می رو هم سعاطالعات
 

 . نگفتيزی و چنیی انداخت پاسرشو
 

 .ی نره به نگار بگادتیباشه؟ : من
 

 .یاوک: نیرادو
 
 .یمواظب خودت باش:  که گفتدمی غم خندبا
 
  گفت؟یچ
 

  قلبميوااا
 

  برق زدچشمام
 
 . بود تا شارژ بشمی جملش کافنیا

 
  شدي جورهی دلم ته
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  نبودفی قابل توصمیخوشحال
 
 . رو بهم دادنای جملش هم انگار دنهی نی همبا
 
  براش مهممیعنی نیا

 
 اااااااااااای خدايوااا
 
 رهی منو بگیکی

 
 چشم:  روهم گذاشتم و گفتمچشمامو

 
 . رفتیلی ویلی زد که دلم قي محولبخند

 
  بهش بگمتونستمی مکاش

 
  بشکنمشتونستمی رو ممی غرور لعنتنی اکاش

 
 ترسمی میول
 
 . کنهرمی بهش گفتم بهم بخنده و تحقی وقتترسمیم
 
 

 .می شدم و به سمت فرودگاه حرکت کردنی رو برداشتم و سوار ماشچمدون
 
 .می راه هم من هم پارال اخم کرده بودتو
 

 .می شدادهی پنی از ماشمیدی رسیوقت
 

..... 
 
  میزدی حرف نمشکدومی همای هواپيتو
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 ی باز حوصلم سر رفته بود حسابمنم
 

 . نتونستم جام راحت نبودی بخوابم ولکمی گرفتم میتصم
 

 . اونور شدم و سر جام ول خوردم که حرص پارال رو در اوردمنوری ااونقدر
 
   دلم خنک شداخ
 

 . رو نگاه کردمنیی سر جام نشستم و از پنجره پااروم
 

 . شده بودکی اندازه مورچه کوچی چهمه
 

 .دم بهش پارال به خودم اومدم و حواسمو داي کوچولو بودم که با صداي و ساختمان هانای ماشي تماشاغرق
 

 . بود که زنگ خورد و اونم تماس رو برقرار کرد و شروع به صحبت کردشیگوش
 
 . حرف زدنی نگاه بهم انداخت و بعدش شروع کردن به زبان استانبولهی

 
 ستم؟ی من بلد نیکنی نه فکر مــــــزمی عزاخ

 . عمتجون
 
 

 .alo.evet geliyouroz: پارال
 .)میای ممیاره دار. الو(
 

 :..................طرف
 

 : و گفتدیخند
 tamam.bir saat sonra ordayiz. 
 
 )میی اونجاگهی ساعت دهی.باشه(
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 562 

 :.......................طرف
 

 :پارال
Tamam dedim ya. 

 
 )گفتم که باشه(
 

 :..........................طرف
 

 : توهم و گفتدی کشاخماشو
 

Haddini ashma anadin mi? 
 
 )؟يدیفهم. رو بفهمحد خودت(
 

 :............................طرف
 

 : شد و گفتیعصب
 

Abtal 
 
 )احمق(
 
 . رو قطع کردی گفت و گوشنویا

 
 . رشته از موهاش ور رفتهی حرص پاشو تند تند تکون داد و با با
 
 . دوباره مشغول شدمالیخی باال انداختم و بي نگفتم و شونه ايزیچ
 
 .رهی االن هار شده ممکنه پاچه بگنیا

 
 .میشونی به پدی چشمام چسبخوندی نشسته بود و داشت کتاب می صندلي که روی کسدنی انداختم که با دی مسافرا نگاهبه
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  خاك تو شانسماخ
 
 کنه؟ی می چه غلطنجای انیا

 
  روز بدون دردسر رد بشه بره؟هی شهی خدا نميوااا
 

 نگاهمو حس کرد سرش رو بلند کرد و اطراف رو نگاه کرد و دنبال منبع گشت زود سرمو خم کردم که پارال با ینی سنگیوقت
 . گشاد و مشکوك زل زد بهميچشا

 
 . باهاش ور رفتمی سمت بند کفشم بردم و الکدستمو

 
 .ستی نگاهش مشکوك نگهی ددمی زدم که ددی پارال رو دی چشمریز
 

 . داد و چشماشو بستهی تکی برگردوند و به صندلسرشو
 

 . سرمو بلند کردم و زل زدم بهشاطی فوت کردم و بعدش با احترونی بی نفسمو از سر اسودگاروم
 

 . تو کتاب بود و حواسش نبودسرش
 

  نشستن کجا؟مای تو کجا و تو هواپی لعنتاخه
 
  کجا و سفر کجا؟تو
 
  کجا و استانبول کجــــــا؟تو
 
 ی لعنتاه
 

 ی شانس لعنتنی تو اتف
 

 . مطمئنا کارم ساختسگهی که دنهی منو بباگه
......... 
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 .نیی بشم به همراه پارال زود از پله ها رفتم پادهی باشم و بهش ددشی دي جلونکهی ابدون
....... 

 
 . نترسامیزود م. هاي داديری عجب گگهی دامیب wc  من زود برمکننیدرضمن فرار که نم. خورده صبر کنهیبابا : من
 

 .دمییدو wc  بکنه و رو مخم راه بره پشتمو بهش کردم و به سمتی اجازه بدم اعتراضنکهی ابدون
 
 .دمی که رسدادمی به سرهنگ خبر مدیبا
 
 . و شنود رو روشن کردمدمی گوشواره هام کشری و باز کردم و رفتم تو دستم رو زدر
 
 . عرب شنود رو روشن بزارمي هاخی که اونم گفت هنگام مکالمه با شمیدی سرهنگ گفتم که رسبه
 

 . گفتم و بعدش شنود رو خاموش کردمیچشم
 
 . عربي هاخی زل زده بودم به دو تا از شزی و تمی نشسته بودم و مستقی صندليرو
 

 . بودنی پستیی کثافت هاعجب
 
 . هستنیی های سرو روشون هم معلوم بود چه عوضاز
 

  شکم گنده داشتن باهی دوتاشونم
 . رنگاهی سي بلند و سر کچل و لباس هايالیبیس 
 
 .داشتی هم برنمشی باززی و دست از هکردی منو نگاه مي بدجورشونیکی

 
 . حرصم گرفته بودي حرصم گرفته بود آيآ

 
 و چند مشت خوجل دمیکشی با دستام محکم میکی یکی الشویبی اول اون سرفتمی اگه جا داشت و در امکانم بود میعنی

 .زدمیموجل به اون شکم گندش م
 

 .کردمی ملی که من تبددادی و جواباشون رو مدادیو پارال هم فقط سرشو تکون م.کردمی حرفاشون رو ترجمه مداشتم
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 ستن؟ی بلد نواقعا

 
  اوردن؟ری منو گای

 
 . ضرب گرفته بودمنی زمي و از حرص پام رو رورفتمی چشم غره مواری در و دبه
 
 . که هر دو با پارال دست دادنمی صحبت هاشون تموم شد بلند شدیقتو
 
 . اکراه دستمو جلو بردم و با هرکدوم دست دادمبا
 

 . که چندشم شد و عقم گرفتدی زل زده بود بهم دستم و سمت لبش برد و بوسي بدجورگفتمی همون که مهیدوم
 

 .دمی لباسم کشي زدم و دستمو روی اوردم و لبخند زورکرونی دستمو از دستاش بزود
 
 . رفتیکی زد و به همراه اون ي معنا دارشخندی از ابروهاش رو برد باال و نیکی کارم نی ابا
 
 میبلند شو کار دار:  مبل ولو شدم که پارال با پاش به پام ضربه زد و گفترو
 
 ؟يچه کار: دمینال
 

 . بهت اعتماد کردهلی چرا دندونمیمن نم:  لب اروم گفتری توهم و زدی کشاخماشو
 

 .دمی نشنکردی مفکر
 

 ی نداره حتی ربطي بشری بنچی به من، به هلی اعتماد دنلیدل:  جوابشو بلند و رك گفتمرفتمی که با ناخنم ور ميهمونطور
 .زشیخواهر عز

 
 . و از حرص دستاش مشت شدنسادی جاش واسر
 
 .زدی میرنگش رو به ارغوان گهی رو مبل ولو شدم که دشتری نگاش کردم و بلکسیر
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 ترکهی االن ميوااا
 
 
 . و خشمناکش زل زد تو چشمامشی وحشي برگشت طرفم و با چشاضی غبا
 
  لحظه هاااااهی فقط دمی لحظه ترسهی

 
 .کردمی مياری داشتم تو شلوارم آبدی فکر کندیونیمد
 

 :  گفتترکهی داره متی که معلوم بود از عصبانی صورتم تکون داد و با لحني وار جلودی رو تحدانگشتش
  کردهدای اعتماد پنهمهی بهت ای چي کرده و برادای تورو از کجا پلی دندونمی دختر جون نمنیبب
 ،شترهی که اعتمادش به تو از اعتمادش به من که خواهرشم بي کردکارشی چدونمی نمنمیا

 . شهی روز که اخرش دستت رو مهی می بگذرحاال
 ری شيدی گزارش نمدی در موردم پرسيزی ازت چلی و اگه دنیکنی تو کار من دخالت نمنکهی اکی خوامی ازت مزی چهی فقط

 ؟يفهم شد
 

 می شو باهم برادهی بابا بزن رو ترمز پواشیاووووووووووو : من
  ندارهی کس ربطچی که اعتمادش به من به هگفتم

 لی دنزی شما خواهر عزیحت
 ستمیکار باهات ن مشتاق يادی زنکهی ادوم

  ؟ي شدمی بعد دهنت رو باز کن و زر زر کن تفههی به بعد هم اول کامال بفهم و درك کن طرف مقابلت کنی ااز
 
 . و کم مونده فوران کنهرونی بزدی از گوشاش دود متی عصباناز
 
 افتادم،واسه ی می کشسی گهی خودمو کنترل کنم حتما تونمی نمدونستمی ندونستم چون مزی تو اون مکان رو جاسادنیوا

 . با تنه از کنارش رد شدم و رفتمنیهم
 
 کارتو ی به عهده توعه وقتنی و امی دخترا رو اماده کندی امروز بانیبب:  گفتتی و با عصباندی پشت اومد و محکم بازومو چسباز

 . رو ندارمیکی من حوصله تو يدی فهميگردی و برمیکنی تموم شد گورتو گم ميانجام داد
 

   حوصلتو ندارم دختر خانومچیمن ه:  دستش رو پس زدم و با داد گفتمممحک
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 . بهش کردم و رفتمپشتمو

 
...... 

 
  کنم؟کاری من چدیگیاالن م: من
 

 .وفتنی بخی دخترا دست اون شي بزاردینبا: سرهنگ
 

 ؟ي چطوریول: من
 

 .ي و انجام بدی فکر کندی اونجاشم خودت باگهید: سرهنگ
 

 ی ممنون واقعا مرسیلیخ: من
 

 . مواظب باش و حواست باشهکنمیخواهش م: سرهنگ
 

  من  نذاشتم دخترا رو ببرن بعدش دخترا رو کجا ببرم؟کجا پناهشون بدم؟می خب حاال بگیباشه اهان راست: من
 

 افراد ماست. رنگ پارك کردهدی ون سفهی از ساختمان رونیفکر اونجاش رو هم کردم ب: سرهنگ
 

 .دن گرد شچشمام
 ....سرهنگ چطو: من
 

 . اماده باشنگمی خبر بده به بچه ها مي حل کردی تو وقتدمی محیحاال بعدا توض: سرهنگ
 

 .دمی کشمی گفتم و دستمو رو ساعت مچي اباشه
 

 . کنهری به خخدا
 
 .سادمی بلند شدم و جلوشون وای صندلي رواز
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  تا دخترهشت
 

   کدومشونم خوشگل بودنهر
 
   بدجور چشممو گرفته بودشونیکی

 
  خودم بودانگار

 
 . بودیی باسنش بود و رنگشون خرماي داشت و موهاش تا روی به رنگ آبيچشا

 
   خوشگل بودچهرش

 
 .  سالشون بود18 ای 19 همشون

 
 . و با التماس زل زده بودن بهمدهی ترسي تاشون هم با چشاهفت

 
 . شرك شده بودي مثل گربه چشماشون

 
 .کننی که دارن از ترس سکته مسادمی جلوشن واي االن چجورنی گرفته بود ببخندم

 
 . زل زده بود بهمی ترسچی خودم بود با اخم و بدون هنهی عگفتمی که مي دختراون

 
 . باالدی از ابروهام پریکی

 
   باباولیا

 
 . بود االن از ترس مرده بودي که واسم خودم ساخته بودم هر دختری و صورت ترسناکی اون اخم وحشتناك هشتادو هشتبا
 

 .سادمی واجلوش
 
 ه؟یاسمت چ:  و محکم مخصوص خودم گفتمي لحن جدبا
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 ترانه: دختره
 
 دمی هرکدوم اسماشون رو  پرساز
 می که بگبی ترتبه

 ترانه
 سایمون
 السا

 نایال
 زهرا

 فاطمه
 ایسوف
 نایکاتر

 
  باهاشون صحبت کردمکمی

 
 . گول خورده بودني به نحوهرکدومشون

 
 دنشی کردن و دزدداشی پرونی از خونه رفته بشونیکی

 
  فرار کردهشیکی

 
   آرزوش بوده بره خارجشیکی

 
 . غلطي خواسته ها و کاراينطوری همو
 

  ندارن بخداعقل
 

  کهکنهی اعتماد نمي بشری اخه آدم به هر بنهووووف
 

 . کهکنهی از خونش فرار نمادم
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 .نیی تاسف واسشون تکون دادم که سرشونو انداختن پاي از روسرمو
 
 . اتاق خارج شدماز
 
 
 . کوفت کنميزی چهی سمت آشپزخونه رفتم تا به
 

 . نخوردمیچی شدم تـــــــــــا االن هداری به نام پارال بيشعوری بهی توسط نمیری که از خواب شی که از وقتدیدونی نماخه
 

  دارمی چه حالدی درك کندیتونی که خوب ماالنم
 .خوردی داشت روده بزرگه رو مکمیروده کوچ 
 

 . بودی وضعهی اصال
 

 دیچرخی که حواسم به چهره آشفته پارال افتاد که داشت کالفه دور خودش مگفتمی داشتم با خودم چرت و پرت ميهمونطور
 .کردیو طول سالن رو متر م

 
 .خچالی باال انداختم و رفتم سر ي شونه االیخیب

 
   باز کردمدرشو

 
 . دهنم باز مونددمی که ديزی چبا
 

 ــــــــــــــه؟ی چگهی دنای اااااای خدايواااا
 

  برق زدنچشمام
 

   بخورمخوامی من همشونو ميوااا
 
 . اول غذا بخورم بعدا دسریول
 

 .م و از اتاق خارج شدم شالم رو شل سرم انداختنی نکردم واسه همدای واسه کوفت پي بدردبخورزی چهی گشتم یهرچ
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 . گرفتم برم اونجامی رستوران بود تصمهی اول هتل طبقه

 
 . نشستمی صندلي واسه خودم انتخاب کردم و رفتم روزی مهی

 
 evet ne alirdiniz:گارسون

 
 )ن؟ی دارلی میخب چ(
 

 pizza yanindada bir soda: من
 
 ) و نوشابهتزایپ(
 

 . تکون داد و بعدش رفتيسر
 

 . گذاشتمزی مي روسرمو
 

 . اومد سراغمی باز سردرد لعنتيواااا
 
 . سفارشم رو اوردندمی سرمو بلند کردم و دزی تکون خوردن مبا
 

  کردم به خوردنشروع
 
  خوشمزه بودیلیخ
 
 . ازش خوردمی نوشابه رو باز کردم و سمت لبم بردم و کمدر
 
  چشم اطراف رو از نظر گذروندمبا
 

 .سرفه افتادم چشمم بهش افتاد به یوقت
 
 .رمی نگامو ازش بگتونستمینم
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 ن؟ی باز ایلعنت
 
  خدايا

 
 چرا؟

 
 نه؟ی منو ببنجای ادی نشد بامای اگه تو هواپیعنی

 
 نجا؟ی اي هتل قحط بود اومدی لعنتاخه
 
  هتل تو استانبولنهمهیا

 
 يواااا
 

 کنه؟ی می چه غلطنجای انی که انهی سوال مهم ااخه
 
  داشتای از پرواز فوبنکهیا

 
   دوست نداشت سفر کنهاصال

 
 نجا؟ی پا شده اومده اي چطورحاال

 
  استانبووووووووولاونم

 
 شمی مونهییی دارم ديوااا
 
  اشکم در اومده بودگهید
 
 

 . رو به چشمام زدمنکمی و عدمی رو جلوتر کششالم
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 .خوندی داشت کتاب مباز
 

  بود واسه خودشیخرخون
 

 تفاوت دوباره سرشو خم کرد و رفت تو عمق ی بهم انداخت و بی رد شدم که سرشو بلند کرد و نگاهزشی مي از جلودرست
 .کتاب

 
 .دمی ترق استخوناش رو هم از اون فاصله شني به خودش اومد و چنان سرش رو بلند کرد که صداهوی

 
 .کردمی حس منوی اکردی گرد  نگام مي چشابا
 
 . بلند شد و کتابش رو انداختشی صندلي رواز
 

 . سرم اومد که قدمامو تند کردمپشت
 

   ننهيوااا
 

 . که به آسانسور افتادچشمم
 

 . تو آسانسوردمی که پاتند کردم و زود پرشدی توش بودن و درش داشت بسته مي نفرچند
 
 . سوار شه که در بسته شدخواستیم
 

 .دمی کشیز سر آسودگ اقی نفس عمهی روهم گذاشتم و از ته دلم چشمامو
 

 . طبقه دهم رو فشار دادمدکمه
 

 . فکر رفتمي توقیعم
 

  استانبول؟ادی بدی بای چي برااخه
 

  کارش؟واسه
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  کار کنه؟ی با کخوادی اومده واسه کارش مرمی گخب

 
 .یلعنت
 
 . طبقه دهم به خودم اومدمگفتی می که به زبون استانبولی زنفی ظري صدابا
 

 . و به سمت اتاق رفتمرونی در باز شد از اسانسور اومدم بیوقت
 

 . بوددهی پارال نشسته رو مبل و رنگش پردمی باز کردم که ددرو
 

 ؟یپارال خوب:  و گفتمسادمی جلوش وارفتم
 

 . بلند کرد و زل زد تو چشمامسرشو
 
 .دی چکنیی قطره اشک از گوشه چشمش پاهی

 
 دارهی خاموشه برنمشیگوش:  لب گفتری زاروم

 
 . نگاش کردممتعجب

 
  خاموشه؟ی کهیگوش

  وضعش خرابه؟نی چرا همچنیا
 

  خاموشه؟ی کیگوش:  با زبونم تر کردم و گفتملبمو
 

 . و رو مبل ولو شددی دست تو موهاش فرو کرد و محکم کشکالفه
 

 پارال؟:من
 
 . نگميزی گرفتم چمی قرمز نگام کرد که تصمي چشمابا
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 . مبل بلند شد و شروع کرد به متر کردن طول سالني رواز
 

 .گرفتی رو مي شماره اهی ی رو تو دستش گرفته بود و هشیگوش
 

 . بهش زدمی گاز بزرگهی برداشتم و زی مي بزرگ روینی سي سبز رنگ از روبی سهی رو مبل و نشستم
 
 .کردی سر من هم همراهش به اون سمت حرکت مکردی هر سمت که حرکت مبه
 

  کرده بودمتعجب
 

  آشفته و کالفه شده؟نهمهی افتاده باشه که اتونهی می چه اتفاقمگه
 

 . و اونور کرد و رفت و اومد که گردنم درد گرفت و دادم رفت رو هوانوری ااونقدر
 

 .رهی گردنت درد بگشاالی اي سر جات عـــــــه گردنم درد گرفت انیبابا بش: من
 
 . نگام کرد و بعدش سرشو تکون داد و اومد نشست جفتميه ا درموندافهی نگفت و با قيزیچ
 

 ؟یگی منو ميچشما
 

 ؟یگی منو مدهن
 
 . با کاردك جمعشون کنهادی بیکی

 
  زد رو فاز مظلوم بودن؟ییهوی چرا نیا

 
 . بگمی چدونستمینم
 

  بودااااابی جز عجاواقعا
 

  جوابمو ندهنی بگم ايزی چهی من
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 شه؟ی مم؟مگهی دارمگه
 
 .شیشونی شده دستمو باال بردم و گذاشتم رو پی پنجاه تومني قد سکه ي چشابا
 
  تب مب ندارهنمیببب
 
 . رو دستممونهی مکنهی تشنج ميدی دهوی

 
 .ينه تبم که ندار: من
 

 . برداشت و آرنجاشو گذاشت رو زانوهاش و با دستاش سرش رو گرفت و محکم فشار دادشیشونی پي از رودستمو
 
 کنه؟ی منی چرا همچنی ایل مردم از فضويواا
 

  شدماااااااااي گرفتارعجب
 
 )اری اون صنم رو در نيتوهم ادا(
 

 صنم؟
 
 )کنمی همون قبول مگهیاره د(
 
 . من چهده،بهی برو بابا توام اون جمله ماله منه،صنم اونو دزداه
 
 )اره جان عمه صغرات(
 

 . تمرکز کنمتونمی نمی هستنجای ای شو وقتگم
 
 )اقـــــــتی لی بگهی دیاقتی لیب(
 
 

 . نتونستمی ولهی کردم بفهمم دردش چی نگاش کردم و سعزی و تتند
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 گفتی نمیچیه
 

  کلمه قفل کرده بودهی رو فقط
 
 " خاموشهشیگوش"
 

  خاموشه؟ی کی گوشی عوضاخه
 
  شدم از دستشوونهی ديواا
 
 . به سمت اتاقم رفتمی حرصي مبل با حرص بلند شدم و با قدماي رواز
 

 هی آدمعجب
 

  شده اهی چی بگدی بده باحی توضیعنی بده حی توضگمی میوقت
 
 دمشی اتاق رو باز کردم و محکم کوبدر
 
 .دمی تخت و طاق باز دراز کشي زدم رورجهیش
 
 . صورتم افتاده بودي رشته از موهام روهی

 
 . فوت کردمرونی بنفسمو

 
 . بردم و قاب عکس عشقمو برداشتمفمی سمت کدستمو

 
 . زل زدم بهشقی و دققی صورتم گرفتم و عميجلو
 

 . ماله من بشه اخهشهی می چخوامی مگروی جنی خدا من اي وااهیگری جعجب
 
 . افتادمي به چه روزنی که دلم به حال خودم سوخت ببدمی کشیآه
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 .زنمی عکس حرف مهی زل زدن تو چشماش و حرف باهاش دارم با ي شدم که به جای کسعاشق

 
 .دهی کارم به کجا کشنی ببیعنی

 
 . روزگاریهـــــــــ

 
 . عطر کوچولو گشتمشهی فرو کردم و دنبال شفمی تخت گذاشتم و دستمو داخل کي روعکسو

 
 . که نذاشتمای چفی کنی اي من تواووووف

 
 شهی نمدای آدمم توش گم بشه پیعنی

 
 . پرت کردمواری گوشه دفوی کردم برش داشتم و کدای و که پعطر

 
 .دمشی کشمینی بي باز کردم و جلودرشو

 
 .دمی مشامم کشي زدم و بوشو تويلبخند

 
 . بودی تلخش عاليبو
 

 . کردمی پلی از آهنگا رو شانسکیکی گوشام گذاشتم و ي رو برداشتم و توهدفونم
 

...... 
 

  گرفته چشاموهی گرتب
  حال و هواموهی ابرچقدر

  حرفاموگهی دگمی نمی کسبه
  نگاموفهمهی نمیکس
 اموی دل خوشرهیمی مداره
  پاك کنه اشکاموووگهی دستی نیکس
  به جات عشقمادی نمیکس
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  تویعنی صدا
  تویعنی هوا اره
  برات عشقمرهیمی مدلم
  تووی منماله

  و دارمت انگارندارم
  شدموونهید

  تو بگو چرااخه
  نهای عاشقتم یگی مچرا
  بخدااااااره

 وونی اي گلدون خشک تومثل
  زمستوني توشهی تموم مکه

   شدهخی مثل
  زده قلبامووونخی

  من مثل تو مثل بارونمثل
  دوتاموني چشاسهی خگهید

  به جات عشقمادی نمیکس
 . تویعنی تو اره هوا یعنی صدا

 
 

  باز کردمچشمامو
 

 . از سالن اومدیی صداهی کردم حس
 

 . رو زدم رو استپ و دوباره حواسمو دادماهنگ
 

  ومدی نمییصدا
 م بوده توهانگار

 دی شادونمینم
 

  کردمـی چشمامو بستم و اهنگو پلدوباره
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... 
 

  تووی منماله
  و دارمت انگارندارم

  شدموونهید
  تو بگو چرااخه
  نهای عاشقتم یگی مچرا
  بخداااااره
  به جات عشقمادی نمیکس
  تویعنی تو اره هوا یعنی صدا
..... 
 

 . چشمامو باز کردم و کالفه نشستم رو تختدوباره
 

 .زی رو از گوشام برداشتم و انداختم رو مهدفون
 

 . گوش بدمی آهنگ درست و حسابهی من نی اگه گذاشتهووف
 .نی گذاشتاگه
 
ترق  کرد و منم شری پتو گي پام النهی که چشتون روز بد نبشدمی تخت بلند مي از روي و همونطورگفتمی مراهی لب بد و بریز

 .نی مبارك افتادم زممنگاهیبا نش
 
 .نی بود که نصف تنم رو تخت بود نصفش رو زمي جوریعنی

 
 . و زمان فحش دادمنی حرص پتو رو کنار زدم و به زمبا
 
  فحش دادمتی مامورنی ابه
 
  خالفکارا فحش دادمبه
 
  سرهنگ فحش دادم که چرا منو انتخاب کرد ادم قحط بود؟به
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 . خودم فحش دادم که چرا قبول کردم و اومدمبه
 
 کنه؟ی رفتارو منی چرا استی فحش دادم که چرا عاشقم ننی رادوبه
 

 . کردم فحش دادمی بود قاتی هرچکال
 
 . شدم سبک شدمی جورهم خالبد
 

 . و درو باز کردم و رفتم تو سالنرونی فرستادم بنفسمو
 
 

 . و دستاش رو مشت کرده بوددیچرخی دور خودش مکالفه
 

 . و به صفحش زل زدشی سمت گوشدی زنگ خورد که پرشیگوش
 

 . جواب دادیلی می کرد و با بی بود چون پوفي اگهی منتظر تماس کس دانگار
 

 .گهی می کردم تا بشنوم چزی تگوشامو
 

 .بگو. بله: پارال
 

 :..........................طرف
 

 ؟یگیراست م: پارال
 

 ...................!!ـ:..........طرف
 

 . شکرتای خوشحالم خدایلی خيوااااا:  و گفتدیخند
 

  شکرت؟ایخدا
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 هان؟
 

  هم بلدن؟نای امگه
 
 . اومدبی عجکمی

 
 . اومدبی جمله اونم از زبون پارال واقعا عجنی ادنیشن
 

 . صلواااااتارمی در نشاخ
 

 .وفتهی واسش نی اتفاقنی همچگهی ددوارمیام. تموم شدگهی دنمیاوووف پس ا: پارال
 

 :..............................طرف
 

 ن؟ی اوردریخب حاال از کجا گ: پارال
 

 :...............طرف
 

 . گفتي ادهی و ترسیفی ضعيچند بار پلک زد و با صدا. صورتش عوض شدرنگ
 

 .شناسمیخب؟ اره م: پارال
 

 :...........................طرف
 
 . بهش گفت که شوکه شد و خشکش زدی طرف چدونمینم
 

 . قطع کردوی گفت و گوشی خشمناکی خداحافظهی قرمز شده بود تی از عصبانصورتش
 
 . پرتش کردواری دمتی دستش انداخت و محکم به ي توی نگاه به گوشهی

 
 .شدن طرف پخش و پال هی کارتش می طرف سهی طرف کاورش هی شی خورد شد و تکه تکه شد و باتریگوش
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 . زل زدم به پارالسی گرد قد توپ تني چشابا
 

 .دی زد که گوشم سوت کشي بلند بلندغی جهی و از ته دلش دی تو موهاش کشدست
 
 .کردی پرت مواری و سمت دداشتی و برمومدی دم دستش می شده بود هرچوونهید
 
 .کنمی دارم بر و بر نگاش مينجوری همدمی خودم اومدم و دبه
 

 . و از دستاش محکم گرفتمدمیی کردم و به سمتش دوپاتند
 
 .دیکشی مغیج
 
 .هی رواننی ايواا
 

 دستمو بردم باال و محکم رو گونش یکی از دستام جفت دستاشو به زور گرفتم و اون یکی مهارش کنم با تونمی نمدمی دیوقت
 .فرود اوردم

 
تام رو گونش بود،دست خودم هم قومز شده بود و ذوق  انگشي زده بودم که صورتش به سمت راست کج شده بود و جايجور

 .کردیذوق م
 
 .زدیقهقهه م.دنی خندکیستری فروکش رفت و شروع کرد به هتشی خودش که اومد عصبانبه
 

  دارم؟ی چه حالفهمهیکنه؟می حال منو درك می کساالن
 

 . شدمجی گیحساب
 

 خنده؟ی شده بود حاال بعدش داره موونهی بود و دی عصباولش
 
 . گشاد و دهن باز نشوندمش رو مبل و زل زدم تو صورتشي همون چشمابا
 
 . شدهی به گرلی خندش تبددی بعد که خندکمی
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 .اوردمی رسما شاخ در مگهید
 
 د؟یصلوات فرستاد " صلواتارمیشاخ در ن" گفتم ی شما وقتنمیبب
 

 ارم؟ی آره پس چرا من دارم االن شاخ در ماگه
 
 )خل نشه صلوات(
 

 .ختیری و اشک مکردی مهی گرمظلوم
 

  کردمااايری گعجب
 

  بدم؟شی دلداردی بایعنی االن
 

 من؟
 

 . کردم آرومش کنمی رو کمرش گذاشتم و سعدستمو
 
 .دمی که آروم شد ازش پرسکمی

 
  شده؟ی چی بگشهیپارال م: من
 

 ،کال آدم ذاشتی اون بهم محل نمیمن دوسش داشتم ول:  زل زد و گفتی نامعلومي به نقطه ختیری که اشک ميهمونطور
 .کردیحسابم نم

  پا جلو بزارهزارهی غرورش نمکردمی بازم فکر میول
 کردمی خام مالی خودم خبا
 

  اعتراف کردمبهش
  گفتم دوسش دارمبهش
  گفتم عاشقشمبهش
  اونم دوسم دارهکردمی مفکر
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  اونم عاشقمهکردمی بود که حس مي باهام جوررفتارش
 
  نبودي اونطوریول

 . نشدکردمی که فکر ميانوطور
  گفت دوسم ندارهبهم
 دونهی دوست ساده واسه خودش مهی گفت منو مثل بهم

 
  شدمله

  شکستغرورم
  شکستقلبم

  زورش کنمتونستمی نمیول
  کنملی خودمو بهش تحمخواستمینم
 . متنفر بودمگرانی کردن خودم به دلی تحماز
 

 .می نداره همون دوست بمونیبی گفتم عبهش
 می هم بموندوست

  رو رفع کنممی باشم و دلتنگکی بهش نزدتونستمی کار منی با افقط
 

 .کردمی باهاش صحبت مي بهانه اهی و با زدمی بهش زنگ مشهیهم
 کردمی و بهانه مکار

 .کردمی و قرارداد ها رو بهانه ممعامله
 

 .رفتمی منم باهاش مرفتی معامله که مهی واسه هرموقع
 

 . شدلی شد و به هق هق تبدشتری اشکاش بشدت
 

  شده بودمجی گکامال
 زد؟ی حرف می کدرمورد
  شده بوده؟ی کعاشق

 
 .دمی در آروم کردنش بودم پرسی و سعدمیکشی که دستم و رو کمرش ميهمونطور
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 . کهفتادهی نی؟اتفاقیکنی متی خودتو اذنهمهی ايخب حاال چرا دار: من
 
 . حرفم دوباره هق هقش بلند شدنی ابا
 

  کشتنش ،کشتنشی نشده؟لعنتیچی هیگی مي دارفتاده؟ی نیاتفاق:  زدداد
 
 . گفت و از حال رفتنویا

 
 !!!!!!!!!؟!؟!کشتنش؟

 
 .دشی دو ساعته زل زدم به صورت رنگ پردمی خودم که اومدم دبه
 

 .اوووووووووف
 

 .رمیگی انتقامش رو مگفتی می به هوش اومد بلند شد و هیوقت
 
 رفتمی واقعا داشتم از دست مگهید
 
 .گفتی نميزی چی که درست و حسابنمیا

 
 . زل زد بهم و رفت تو فکرقهی چند دقهی چشمش به من افتاد یوقت
 

 .کردمی مشکوك نگاهش مي همونطورمنم
 

 . زد و اومد نشست کنارمیثی خبلبخند
 .ی بهم کمک کندیعسل تو با:  تو دستاش گرفت و گفتدستمو

 
 .میشونی به پدی چسبابروهام

 
  کنم؟کاریچ
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 ؟یچه کمک: من
 

 .ي بدي دخترا رو فراردیبا:  و گفتدی کشیقی عمنفس
 

 . گرد شدنچشمام
 

  بدم؟ي رو فراردخترا
 
  سرش به سنگ خورده؟نیا

 
 ؟یگی می چيپارال معلوم هست دار: من
 

 . رو انجام بدهگمی رو که مي تو فقط کارکنمی مکاری دارم چدونمیعسل من م:  روهم گذاشت و گفتچشماشو
 

 ..... یول: من
 
 .دمی رو من انجام مشی بده بقي تو فقط دخترا رو فراروفتهی واسه تو نمی اتفاقچینترس ه:  وسط حرفم و گفتدیپر
 

 يچکاری من ههی و هدفت چی کنکاری چيخوای میتا بهم نگ.نه:  اوردم و گفتمرونی توهم و دستمو از دستش بدمی کشاخمامو
 .دمیم نمانجا

 
 ...... منتونمینم: پارال

 
 . رو انجام بدمی گه گفتي کارتونمیپس منم نم:  به عنوان ساکت شو باال بردم و گفتمدستمو

 
 .ستادمی بهش کردم و دو قدم برداشتم که با صداش متوقف شدم و اپشتمو

 
 .باشه: پارال

 
 . نگاهش کردمزی توهم و به طرفش برگشتم و تدمی زدم و بعدش اخمامو کشی بدجنسلبخند

 
 . نشست رو مبل و گفترفت
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 ؟ی بدونيخوای مویچ: پارال

 
 .اومممم خب از اولش: بهش زدم و گفتمي گازهی ظرف برداشتم و ي از توبی سهی و ی رو صندلنشستم

 
 .بپرس:  کرد و گفتیپوف
 

 ؟ي بودیعاشق ک: من
 
 .فرزام:  غم نگام کردو گفتبا
 
 . تو گلوم و به سرفه افتادمدیر پبیس
 

 .شدمی خفه مداشتم
 

 . آب دستم دادوانی لهی زود بلند شد و اومد چند مشت به کمر و پشتم زد و پارال
 

 .دمی کشقی تا نفس عمچند
 

 ؟یچـــــــــ
 

 فرزام؟
 

 .کنهی نگام می نگرانافهی با قدمی سمتش برگردوندم که دسرمو
 

 .نیخوبم برو بش:  دهنمو قورت دادم و گفتمآب
 

 . تکون داد و رفت رو مبل نشستسرشو
 

 . بار پلک زدمچند
 

 فرزامو کشتن؟.....زیچ....یعنی.... کشتنش اونی گفتیوقت.....یخب وقت: من
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 . و سرشو تکون داددی چشمش چکي قطره اشک از گوشه هی

 
 شهی نمباورم

 
 .......؟مگهی چيبرا
 

 ؟ی چي برایدونیتو م......خب خب: من
 

 ......کنمیعسل خواهش م: پارال
 

 و ي بدي که دخترا رو فراریدونی؟می کنانتی به برارت خلی به دنيخوای بدونم چرا منوی اخوامیباشه باشه فقط م:  گفتمعیسر
 ...... بفهمهلیدن
 

 و طرف رو شهی نمشی و آشنا حالبهی مادرش چه خواهرش،غرره،چهی و کارشو بگشرفتی پي جلوی اون اگه کسدونمیم: پارال
 .کشهیبالفاصله م

 
 ؟یکنی منکاروی ای چي؟برايپس عقلت رو از دست داد: من
 

  نه؟ای یکنیعسل بس کن کمکم م: پارال
 

 . رفت توهماخمام
 

  رو برم بزارم کف دستش؟ی گفتی وفادار باشم و االن هرچلی منم به دنیکنی نم؟فکریگی به من می چيبرا: من
 

 . کارم به نفعتهنینه کامال مطمئنم ا:  زد و گفتيپوزخند
 
 ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا:  از ابروهامو بردم باال و گفتمیکی

 
 .ی ها هستسی جزو پلیاز اونجا که جنابعال:  زد و گفتيشخندین

 
  گرد شدنچشمام
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 زدمی پلک هم نمی باز مونده و حتدهنم

 
 
 دونست؟ی از کجا می لعنتنیا

 
  بود؟دهی کجا فهماز
 

 . خنده و قهقهه زدمری ززدم
 

 .کردی نگام منهی با پوزخند و دست به سداشت
 

 ....خخخخخخ.......آخ خدااااا.....سم؟یمن پل....ههههه.....من:  گفتمدهی بردهی شصتم رو سمت خودم گرفتم و برانگشت
 

 .ی بهم کمک کندی البته تو باگمی نملینترس به دن:  پررنگ شد و گفتپپوزخندش
 ..... مجبورموگرنه

 
 ؟یکنی مدیتهد:  توهم و گفتمدمی کشاخمامو

 
 . اخطــارهیتو فکر کن :  باال انداخت و گفتي اشونه

 
 .میکنیفردا کارمونو شروع م:  اخم نگاهش کردم که سرشو چپراست تکون داد و گفتبا
 
 .رونی گفت و پشتشو بهم کرد و رفت بنویا

 
 . جواب بودی سرم هزاران سوال بيتو
 
 .دیچی سرهنگ تو گوشم پي صداهوی

 
 سرگرد: سرهنگ

 
 . رو هوادمیپر
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 .ی روشنش کردم؟اه لعنتی شنود روشن بود؟ کیییییوااا
 

 ......بله:........ مکث جواب دادمی و بعد از کمدمی کشمی ساعت مچي رودستمو
 

 بهش کمک کن: سرهنگ
 

 هن؟:من
 

 .فتم سرگرد که گنیهم:سرهنگ
 

  عجباااااااایزنی بابا چرا مباشه
 

 .باشه: من
 

 . و خاموش کردشنود
 

 . شد امروزي روزعجب
 

 .رنیگی هم کال هاپو شدن دارن پاچه منه بدبخت رو مهمه
 
 ی همه چری بزن زگهی مطونهیش
 
 ) با توخورهی گوه مطونهیهزار بار گفتم ش(
 

 ؟ي بابا تو باز اومدبرو
 
 )ه؟یحرف(
 

 .ارررررررررره
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 . گفت  انجام دادمی رفتم و هرچشی و طبق گفته سرهنگ پمی همون روز با پارال هماهنگ کرديفردا
 

 بود بهش گفتم مواظب دخترا باشه و اونم نی که راننده ماشیالنی  و به سروان ممی کردنی از ظهر همه دخترا رو سوار ماشبعد
 . به سمت فرودگاه روندنویاطاعت کرد و ماش

 
 .میدی کشی از آسودگی نفسهی و  هم من  و هم پارال  می دادي دخترا رو فراری نوعهی بگم براتون به خالصه

 
 .می نگاه بهم انداختهی می مبل ولو شديرو
 

 . کنمي روز باهات همکارهی شدیباورم نم: پارال
 
 فقط موندم چرا کردمی رو نمي فکرنیواال منم همچ:  نگاش کردم و گفتمي از ابروهام و بردم باال و با حالت مرموزیکی

 .سمی من پليدی و مهم تر از همه از کجا فهميکمکم کرد
 

 هر ؟یدست کم گرفت:  و گفتدی گاز بهش زد و دستشو دور لبش کشهی قرمز رنگ برداشت و بی سهی زد و خم شد يلبخند
 .لمی هم باشه خواهر دنیچ
 

 ..... به برادرتیتونی و چطور میلی هم باشه خواهر دنی هر چگمیممنم همونو : من
 

 مجبور شدم سکوت کنم و باهاشون ی کار بودم ولنیمن از اولش هم مخالف ا:  گفتي قطع کرد و با لحن کالفه احرفمو
 .رمی بگتونمیانتقاممو م. واسمهتی موقعنی بهتريحاال هم که تو اومد. کنميهمکار

 
 انتقام؟: من
 

 .اوهوم: پارال
 

 . زل زدم بهشمی روبروش نشستم و مستقدرست
 

......  بدم وي دخترارو فراريخوای که متییهوی از گفتن شبت،اونی شدم اون از حال و اوضاع پرجی پارال من واقعا گنیبب: من
 گهی نکنم فکر کنم ددای اگه جواباشونو پیعنی شدم و االن هزاران سوال تو سرم در حال چرخشه جی من به کل گیعنیخالصه 
  که؟یفهمیم.ترکمیرسما م
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 انتقام يخوای داره؟چرا میی باند چه رازانیه؟ای واسه چلی نفرتت از دننیا.پس لطفا بهم بگو:  تکون داد که ادامه دادمسرشو
 ؟يریبگ
 

 . فوت کرد و گفترونی رو هم گذاشت و نفسشو بچشماشو
 

 ؟.یدونیکه م فرزامو منو يماجرا. گمیباشه بهت م: پارال
 

 . تکون دادم و چشمامو روهم گذاشتم که ادامه دادسرمو
 

 .نای اشویماری؟بیدونی رو هم که ملی دنيماجرا: پارال
 
 . از گوشه ذهنم گذشتيزی چهی

 
 نکنه؟

 
  زدخشکم

 
 . زل زدم بهشي گرد شدن و با حالت ناباورچشمام

  امکان ندارهنه
 ه؟ی انقدر پست و عوضلی دنیعنی

 
 .درسته؟نه نه امکان نداره.ستی نکنمی که فکر ميزیاون چ....نه: من
 

 . گفتیفی ضعي که راه گلوشو بسته بود رو به زور قورت داد و سرشو تکون داد و با صدایبغض
 

 ....آره: ... پارال
 

 . روهم گذاشتمچشمامو
 . اومدادمی مکالممون باهاش نیآخر

  باهاش بدحرف زده بودمی لعنتاه
 ..... خبیول
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 ی لعنتدونمینم
  شد آخه؟ينطوریچرا ا 
 

 عشقمو کشت و حاال هم ی عوضلیاره دن:  ادامه دادکردی تو بهت مرگ فرزام بودم که پارال که داشت اشکاشو پاك مهنوزم
 .رمی انتقامم رو بگخوامی منی اون قلب رو نداره واسه هماقتیازش متنفرم ل.لهی قلب دنيقلب فرزام جا

 
  فقط انتقام مرگ فرزامه؟یمطمئن: من
 

 . هم دارهگهی دلی دلهی ستی ننینه فقط ا:  زل زد توچشام و صادقانه جواب دادمیمستق
 

 ؟ی بپرسم چتونمیم: من
 

 .هیکی فقط پدرامون لیمن و دن: پارال
 

  دومشوك
 ؟یچ

 م؟ی دارمگه
 شه؟ی ممگه

 ست؟ی روز کم نهی همه شوك تو نیا
 .دیکشی مری جور واجور درد گرفته بود و داشت تي از شدت هجوم سواالسرم
 .رهیگی پازل سرجاشون قرار مي هاکهی داره تواشی واشی حاال
 فهممی محاال

 .دی حد ممکن رسنی چشام به آخرزی قد ساگهی گشاد و دهن باز تو فکر بودم که با ادامه حرفاش دي با چشايهمونطور
 

 هیمثل بق.ومدی ازش خوشم نمادیز.  کرده و بعدش کشتنشسی باند رو تاسنیا که هی کسنیپدر هر دومون اردالن اول: پارال
 . کال ازش متنفر بودمیی جوراهیخشن بود و .پدر ها نبود

 چکدومی از هیمنم دلخوش.از هم متنفر بودن. شدنی سولماز و مادرم باهم دشمن خونلی از کشته شدن پدرم مادر دنبعد
 .دادمی نشون منای خودمو از طرف سولماز اشهی همیول.نداشتم

 .کردمی مقاومت مدی بای ولدمیدی به چشم خودم منوی و من ادیکشی کارم مادرم عذاب منی ابا
 .همش پوچ بود. باطلالی خی ولدارنی دست از سر مادرم بر مگهی کارم دنی با اکردمی مفکر

 .نگ پدرماونم با تف. مادرمو کشتلی که دندمی خودم دي با چشماخودم
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 . کنمي کارتونستمینم.دمیترسیم. بگميزی چتونستمی و نمکردمی فقط داشتم صحنه جون دادن مادرمو نگاه ممن
 .کشهی از اون عذاب مشتری که مادرم داره بدمیدی و داشتم مدمیخندی مکیستری خنده هری از ترسم زدم زی؟حتیدونیم

 .کردمی مهی تو باطنم داشتم خون گری ولدمیخندی ظاهرم متو
 . زمانش برسهیاما وقت.رمیگی با خودم عهد بستم که هرطور شده انتقامم رو ماونروز

 
 دی باشه؟من باي کار و واسم انجام بدنی تو اخوامی واسه انتقامم عسل من متهی موقعنیاالنم بهتر:  زد تو چشمام و گفتزل

 یکنیکمکم م.ی کمکم کنخوامی مارم،ازتیب بدست ي طورهی تموم مدارك رو که اونجا جمع شده رو دیبرم آلمان با
 رم؟ی تا انتقاممو بگیکنیعسل؟کمکم م

 
 .دیگنجی باورم نمتو

 . سخت بودکمی اتفاق برام نهمهی اهضم
 عشق پارال 
 مرگ فرزام 
  اونم با قلب فرزاملی قلب دنوندیپ 
  نبودن مادرهاشونیکی

 لی شدن مادر پارال اونم به دست دنکشته
  پارالتنفر

  پارالانتقام
  به کنارنای همه احاال

  کردنشکمک
  ، دادن دخترايفرار

 خواستمی که من ميزیچ
 رمی انتقامشو من بگخوادی ازم ماالنم

 دونمینم
  و سردرگم شده بودمجی گی حد کافبه
 .کردی منو کالفه منی و ادیچرخی جواب می بي عالمه سوال جور واجور داشت همونطورهی سرم تو
 . کنم متنفر بودمدای براشون پی پاسختونستمی موندن و نمیواب م جی که بیی سواالاز

 . نگاهش کردمزی و ترونی از دستاش اوردم بدستمو
 . زود اتفاق افتادیلی پارال خریی تغنیا
 ادی مبی واسم عجکمی
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 ، البته مشکوكو
 ، از اونا هستمي و جزوسمی پلدهی فهمدرسته

  بهش اعتماد کنميادی که زشهی نملی دلنی ایول 
  کامال فکر کنمدیبا

  برمشی پقی و دقدهیسنج
 . وسط مشکوکهنی اییزای چهی گهی بهم مشممی شحس
  کردریی زود تغیلی خپارال

 زدی مری هم با تموی که ساشبی اونروز تا پراز
  کمکش کنم؟خوادی امروز میول
  زود اعتماد کنمتونمینم
 تونمینم
  بردارهسکی ریلی ختی مامورنیا

 . هستن، بشمتی که تو ماموري همه افرادي اشتباهم منجبر به نابودهی با دیشا
 گمیعسل باور کن دروغ نم:  خوند که گفتی از نگاهم چدونمینم

 .ستی در کار نلی از طرف دني نقشه اچی هنترس
 گمی دارم راستشو مبخدا

 کنمی خواهش می بهم کمک کنیتونی فقط تو معسل
 .یکنی مطمئنم ازم تشکر می بدونی و وقتیدونی هست که نميزی چهی درضمن

 .يری کار منی دنبال اشتری بو
 

  نگاش کردمیسوال
 دونستم؟ی نموی چمن

 دونستم؟ی موی چدیبا
  ازم پنهونه؟يزی چچه
 شم؟ی مرشیگی پشتری بفهمم بی وقتچرا

 ه؟ی حرفا چنی از امنظورش
 

 ؟ی شفاف بگشهیم: من
 

 دهیهنوز وقتش نرس:پارال
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 . بگم که بلند شد و رفتيزی دهنمو باز کنم و چخواستم

 
 .شی خالي زل زدم به جاقهی رفتنش رو دنبال کردم و چند دقریمس
 
  رو سرممممدمی حرص کوسن مبل رو برداشتم و محکم کوببا
 

 دی کالفم کردرونی بدی گمشی لعنتيسواال
 
  خــــــــــدايا

 
 .فت پاکت به سمتم گرهی در گذاشت و ي رو جلوچمدونش

  مکالممون رو بشنوهتونستی گوشواره هام روشن بود و سرهنگ مي روشنود
   برم آلماندیخب من با: پارال

  لی بده به دنری نامه رو هم بگنیا
 .رانی پاکت رو بهم داد و گفت برگردم انی انجام بدم و اي بهش بگو پارال نذاشت کاردی پرسيزی چاگه

 باشه؟
 .زی مي و پرت کردم رودمی کشرونی توهم و پاکت و از دستش بدمی کشاخمامو
 . گفتمي صورتش گرفتم و جدي اشارمو جلوانگشت

   رك بگم من بهت اعتماد ندارمیلی اگه خنیبب: من
 .زنهی مشکوك مکمی کارات نیا 
 گم؟ی می که چیفهمیم

  آلمان؟ي بردی ضمن چرا بادر
 هوم؟

 . گفتي کرد و با لحن کالفه ایپوف
 . آلمانرمی الزم دارم مي مدارکايعسل من واسه : رالپا

 . نگاش کردم که گفتنهی چپ راست تکون دادم و دست به سسرمو
 . حرف زدی کلوم درست و حسابهی شهیپــــوف باتو نم:پارال
 .دی نگاش کردم که با حرص رفت تو اتاقش و درو محکم کوبژی باال انداختم و باهمون پرستي اشونه

 .دمی کشمی ساعت مچيدستمو رو  
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  کار کنم؟یسرهنگ به نظرتون چ: من
 ی تا وقتکنمی چند نفرو اتنخاب مران،منی فعال برگرد امی بهش اعتماد کندی و باستی بند نییفعال دستمون به جا: سرهنگ

 .کنهی مکاریرفت آلمان بفهمن داره چ
 .باشه پس فعال: من
 

 . دوختمزی ميو ري رو خاموش کردم و نگامو به پاکت نامه شنود
 . انداختمشفمی حرکت پاکت رو برداشتم و داخل کهی با

 .رونی اومد بي و صورت جدی اخمافهی پارال با ققهی از چند دقبعد
 . نموننجای اادی که گفتم رو انجام بده،تو هم زيکار:  سمت چمدونش رفت و از دستش گرفت و روبهم گفتبه
 
 گه؟ی االن به من زور منیا

  بودي امرلحنش
 " که گفتم  رو انجام بدهيکار"
 . حفظ کنم و سرش آوار نشمموی و تا خونسرددمی کشیقی حرص نگاهش کردم و نفس عمبا

 شعوری بدختره
 .رهی گششی که کارم پمی خب چه کنی ولرفتی عنوان حرف زور تو کتم نمچی هبه

 . رو برداشت و از هتل خارج شدچمدونش
 . کردم و به سمت مبل رفتم و روش ولو شدمیپوف

 گهی استبانبول بکنم دنی تو ای گردشهی خب
 شه؟ی میچ
 . بلند شدمي مبل تندي گرفته باشم از روي که انرژي رو لبم اومد و جوري فکر لبخندنی ابا
 . سمت اتاقم پرواز کردمبه
 .دمی پوشي زانو به رنگ قهوه اي تا روکی تونهی
 ، رنگدی شلوار تنگ سفهی با

 . چند تل جدا کردمهی سرم بستم و ي باالموهامو
 . تخت بود ،خوردي رنگ که رودی چشمم به کاله سفنهی سرم گرفتم که از آي و شال و باالسادمی وانهی آيجلو

 .سمت کاله دمی پرت کردم و پرنهی حرکت شال و به سمت آهی نگاه به کاله انداختم و بعطش به هی نگاه به شال و هی
 . نشهدهی سرم کردم که موهام دي تخت برداشتم و جوري و از روکاله

 . خوب بودپمیت
 . برداشتم و به لبام زدمزی مي رنگ از روی رژ صورتهی و نهی رفتم سمت آدوباره
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  شدم منيگری چه جاخ
  خودم برمقربون

  فدام بشهنیرادو
  خوشگلمچقدر
 زه؟یری چرا سقف نمدونمی نمفقط
 از هتل ی واسه خوده خوشگلم فرستادم و به همراه گوشنهی بوس تو آهی کردمو می به خودمو و خل و چل بازی قشنگي خنده

 .خارج شدم
 

 . بود گفتم بره مسجد سلطان احمددی سفشی با موها و ررمردی به راننده که پی شدم و به زبون استانبولی تاکسسوار
 . بودمدهی اونجا رو  شنفیتعر

 . اونجارنی و اکثر آدما مهیخوب مکان گفتنیم
 می کوچولوم برداشتم و داخل گوشم گذاشتم و به گوشفی رو از کي حوصلم سر نره هندزفرنکهی بود و منم به خاطر اکیتراف

 .وصلش کردم
 . چند تا آهنگ گوش دادمهی می برسکهی زمانتا

 .کردی مفی کدنشونی بودن که آدم با شنی و قشنگدی جديآهنگا
 . دانلود کرده بودم و خودم خبر نداشتمی کناروی من ادونمینم
 . دلتنگش شده بودمي بدجورهی که اومده بودم ترکي چند روزنیا

 .شمی دارم خفه می از دلتنگکردمی مواقع حس میبعض
اش  از دور هم تماشتونی رفع دلتنگي برای حتنی و نتوننی ها دور باشلومتری  و  ازش کنی باشی حاال شده دلتنگ کستا
 ن؟یکن

 . حس رو داشتمنی چند روزا درست همنی امن
 ، روخوندی و اون مزدمی متاری گ،مني بازي که توی فقط آهنگشبا

 .دادمیگوش م 
 . به اون آهنگ گوش دادم که کامل حفظ شدماونقدر

 ، رو حفظ کنمی زود آهنگتونمی من نماخه
   آهنگ رو گوش بدمي دو سه بارهی دی و بامونهی در واقع تو ذهنم نمیعنی 
 . بتونم کامل حفظش کنمتا
 کنه؟ی االن اونم بهم فکر میعنی خدا یه

 دلتنگمه؟
 . چسبوندم و چشمامو بستمشهی و سرمو به شدمی کشیآه
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  مني هاهیگر
  واسه من پناه اخرنشهیهم

  منیسادگ
 شکننی که دلم رو منهی الیدل

  ازتدلخورم
 !! عاشقت بشمي کردي کارهیچرا !!

 زارموی زانوهام م روسر
  به فکرتمبازم
  بارونری که زمنم

 ونی چشم گردوباره
  دوووري جاهی رمی مدارم
  دلم گرفتهچقد

  جانی اي آدمااز
  سوت و کوووري شبانی ااز
 

 زارموی رو بالشم مسر
  با خودممونهی مخدا
  کنمی مهیگر
  که بعد تو شدمی کسنی حال ابه

   برامدی امنیاخر
  تو خوابنمتی که ببنهیهم
  رمی اخره دارم مروز
  عذابنی تموم شه ادیشا

   بارون دوبارهری که زمنم
 ونی گرچشم
  دوووري جاهی رمی مدارم

 .......چقدر
 

   بارونری که زمنم
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 ونی چشم گردوباره
  دووري جاهی رمی مدارم

  دلم گرفتهچقدر
 نجای اي آدمااز
  سوت و کووري شبانی ااز

....... 
 
 . به خودم اومدمکردی راننده که خانوم خانوم مي عمق آهنگ غرق بودم که با صداتو

 سهی کردم گونه هام خحس
 . از حسم مطمئن شدمدمی که روشون کشدست

  کردم؟هی گریک
  که راننده زد  و بلند گفت خانـــومي دادنی آخربا
 .نی هوا و سرم خورد سقف ماشدمیدو متر پر 

 . شدمی گفتم و بعدش عصبیفی رو سرم گذاشتم و چشمامو بستم و اخ ضعدستمو
 . باال سرتی چه خبرته صداتو انداختابوی مردك يهوووو: من

 .دی نفهميزی گفتم چی به فارسچون
 :  بهم رفت و به زبون خودشون گفتي چش غره اهی

Hanim efandi on saat dir sizi sesliyourum. 
 .)کنمیخانوم ده ساعته دارم صداتون م(

 . کردم و گفتمی چپ نگاش کردم و پوفچپ
 : من

ozurdilerim.anamadim ne dediniz? 
 )ن؟یگفتی می چدمی نفهمدیببخش(

  galdik diourum: راننده
 .) خانوممیدی رسگمیم(
 . رفت که درو بستم ،گازشو گرفت ونی شدم و همادهی دادم  و پشوی گفتمو کرای آهانهی

  اعصابی بمردك
 
  مردمش اصال اعصاب ندارنانجاهمیا

 ! که مهمان نوازنواقعا
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 .شیی کردم خدافی از رفتارشون کاصال
 . رحمت به مردم خودمونصد
  من نسبت بهشون اونطور باشهدگاهی ددیشا
 . هم داشته باشنی خوش اخالقي ادمادی شادونمی اعصابن و نمی به پستم خورده که بي افراددمی شاای

 ، دادم به اخالقشونری منم گالیخی بی هرچحاال
 . رو بچسبحیتفر 

 . زدمی چند جا هم رفتم و گشتهی از مسجد سلطان احمد بعد
 ....... وی جمله برج گاالتا،مسجد آباز

 . بودنی خوبي هامکان
 . هم عکس گرفتم و پز و مدل دادم واسه خودمیکل
 !!ی رها خاليجا

  جور جاها بودنی عاشق ااون
 .گفتی به همراه کوفتت بشه مغی جهی کجام حتما دیفهمی االن ماگه
 هی شدی از کنارم رد می که هر کدمی خندی کلشدی گوجه مهی شبافشی و قخوردی اون لحظه ها که رها حرص مياداوری از

 . باشهدهی دوونهی انگار که دکردی نگام ميجور
 و بعدش با زدنی مي لبخندهی من یی که اوناهم از پروکردمی رو باز مشمی و نزدمی مي لبخند مسخره اهی هرکدوم ي روبه

 .رفتنی و مشدنی مدادن،ردی تاسف واسم تکون مي که از روییسرها
 دادمی نمیتیاهم

 الیخیب
 خوانی باشه که مردم می کنه مثل کسی بده و توجه کنه و سعتی آدم به هر گفته و ناگفته مردم اهماگه

 رهیره بم بدی باگهید
 .ی توجه نکنی احد الناسچی هي و به گفته ی خودت باشدیبا

  بگنخوادی دلشون می هرچيبزار
 .شهی خود به خود دهناشون بسته م،یکنی و آدم حسابشون نمیدونی و حرفشون رو مالك نميدی نمتی تو اهمننی بباگه
 !!ی سخنرانچه
 زنمی میی حرفاچه

  خوبهارمی درنشاخ
  منم؟نیا
 )عسل؟(
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  بوددهی دلم برات تنگولي وجدان جونم چه خبرا؟چند وقته نبودعـه،سالم
 .کردی گشادش ماطی خيدادیم( 

 ) بودم مسافرترفته
  ی احساس عوضیب

 ؟ي رفته بودی ک؟باي رفته بودهن؟کجا
 )النی گمیبا بروبچ رفته بود(

 ؟ی مسافرت کنیتونی مگه تو منمی بروبچ هات؟اصال ببنی اشنی میبروبچ؟ک
 ،نین،رها،رادوین،راتی ماندانا،پرهام،ارتيوجدان ها:  بروبچ شاملــش،خبی ای مسافرت کنیتونینه فقط تو م(

 )سامان
 . با وجدان اونا؟برو عمتو خر کنهان؟تو

 )گمیمرگ تو راس م(
  وسط؟یکشی منو چرا مي بزار،پاهی خودت مااز
 ) بودااااااايگری هم جي وجدان رادنی خوش گذشت،ایلی که خینی ببي نبوديواا(

 !! خودتونمی جمع کن ببيهوووووو
 )دیکور شود چشم هر آنکه نتواند د(

 هن؟
 )گهی من برم دي نداري خب کارزیها؟چ(

 .رمیگی گمشو حرفمو پس منه
 )کدوم حرفتو؟(

  که دلم برات تنگ شده بودهمون
 ) من رفتمیعوض(

..... 
 .شدی مکی کم کم داشت تارهوا

  بسهگهی هم دحی تفرنهمهیا
 هیادی زیلی اومد ختی تو مامورنشمیهم

 .گی دي توندازهی مکنهی بفهمه کلمو از تنم جدا مسرهنگ
  برگردمادهی گرفتم پمیتصم
  خوب بودیلی خهوا

  کو نفر دوم؟ی ولي دونفري درست هواو
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 .یهــــــ
 . مزخرفمياالی فکر و خنی با اگهی دمنم

 
 

 . شدمیمی ابراهثمی مي آهنگادنی گوشام گذاشتم و مشغول شني رو برداشتم و روهدفون
 . ها بودی آهنگاش هم دپ و ماله شکست عشقشتریب

 . گردنبند خوشگل خوردهی زدن مغازه ها و گوش کردن به آهنگ بودم که چشمم به دی مشغول ديهمونطور
 .فی قشنگ بود و البته ظریلیخ

 . بهمدنی چسبی خوشگلیلیبهم به طور خ R و A یسی انگليرفا حدمی که دقت کردم دکمی کردم و زی رچشمامو
 .هستن RوA  حروفی تا بفهميشدی و روش زوم ميکردی دقت میلی خدی بود که باي گردنبند جورشکل

 . از گوشه ذهنم گذشتيزی چهی
A =عسل 
R =نیرادو 

 . رو لبم نقش بست و با همون لبخند پسر کش وارد مغازه شدمي گل و گشادلبخند
 .ارهی فروشنده گفتم همون گردنبند رو ببه

 .  دستم گذاشتم و بهش نگاه کردمي رو به سمتم گرفت که از دستش برش داشتم و توگردنبند
 . خوشگل بودیلیخ
 . شنگول از مغازه خارج شدمافهی رو حساب کردم و با قمتشیق
 

..... 
 
 . توجهم رو جلب کردییدا صهی کوچولوم برداشتم و خواستم درو باز کنم که فی رو از کدیکل
 . دوم بودني و تو راهروکردنی صحبت میسی تا مرد بودن که داشتن انگلدو

 .گنی می کردم تا بشنوم چزی تگوشامو
 . وحشت برم داشتدمی اسم خودم رو تو مکاملمشون شنیوقت

 .ششونی پي هرب بودن با چند تا از ااون غول تشن هاخی دو تا شهمون
 . رو انداختم و زود وارد خونه شدمدی دادم و کل صدا قورتی دهنمو بآب

 . گذاشتمفمی و داخل کدمی رو که پارال داده بود رو زود قاپي نامه اپاکت
 . سرو صدا به سمت آسانسور رفتمیاز اونجا خارج شدم و  اروم و ب. تو کولهدمی الزم رو هم زود چپلی وساهیبق
 .گفتی میسی از همون غول تشن ها اومد که داشت به انگلیکی داد ي صداهوی
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 "اوناهاش خودشه"
 .می کوله سفت گرفتم  و دِ برو که رفتي لبخند زدمو و خودمو آماده کردم و از بنداهی سمتشون و برگشتم

 .دمییدوی سرعت جت داشتم به سمت پله ها مبا
 .ومدنی پنج تاهم داشتن از پشت سرم ماون

 .دخترا اومده بودن به خاطر مطمئنم
  اخه من چرا همون موقع که پارال رفت نرفتم؟اه

 .یلعنت
 .نیی پارفتمی کردم و پله هارو سه تا سه تا مشتری بسرعتمو

 . بودنی حسابم با کرام و الکاتبگهی و اونوقت دگرفتنی مطمئنا منو مستادمی ای اگه می هم کم اورده بودم ولنفس
 . اومدمنییا پي چجوردونمی تا طبقه رو نمده

 . باال بردنمیتونی ما نمگهی پنجم که دوتاشون نشستن رو پله ها و دستاشون رو به عنوان دطبقه
 . نشست و ولو شد رو پله هاشونیکی سوم طبقه
  چهار تا مونده بودحاال

 شدنی المصبا هم خسته نمنیا
 ن؟یای مينطوری من نفس کم اوردم پاهام درد کرد شما چرا همبابا
 یی عجب آدمايوااا
 . تو همون طبقه اول شدمیی زود وارد دستشوی و با چه عقلی با چه حسابدونمینم

 . قفل کردمدرو
 . کردمی چه غلطدمی زدم بعدا فهمدی که اطراف رو دکمی

 . گفتمراهی و زمان بد و بنی زدم و به زممیشونی پي محکم رودستمو
 . درو باز کننکردنی می سعی در بودن و هپشت

 .شهی در باز مگهیبودم با چند تا ضربه د مطمئن
 

 . کنمدای پي اطراف چرخوندم تا بلکه راه فرارسرمو
   خوردواری دي باالیکی پنجره نسبتا کوچهی که به چشمم

 . شدجادی سرم اي تا چراه المپ سبز رنگ روچهار
 جثه ام از اون پنجره رد بشم رنگ عالمتا از سبز به قرمز نی با اتونمی و بنده چطور مکهی اون پنجره کوچنکهی با فکر ایول

 . شدلیتبد
 . هوادمی که به در خورد پخج متر پری ضربه محکمبا
 . االنا بود که درو باز کننگهید
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  نگاه به پنجرههی
  نگاه به جثه خودمهی
  که کم مونده بود بشکنه کردمي نگاه به درهی
  به سمت پنجره رفتمی آنمی تصمهی با
 دی ارزی امتحانش مهب

  بمونمنجای اتونستمینم
 .گذشتی و قد منم مواری دي بود که پنجره باالنی مشکلمون افقط
  برم اون باال؟ي چطورحاال
 . کنمدای پيزی خاروندم و چشم چرخوندم تا بلکه چکمی کلمو

 . پنجره بودکی نزدکمی ای افتاد که تقربی به توالت فرنگچشمم
 .دمیرسی انداختم تا به پنجره می به سمت راست مکی پرش کوچهی دی و فقط بادیرسی قدم به پنجره مرفتمی روش ماگه

 .سادمی کارو انجام دادم و روش واهمون
 .دمی خم شدم و حالت آماده رو به خودم گرفتم و به سمت راست پرکمی و دمی کشقی نفس عمهی

 . پنجره انداختم و محکم گرفتمي دستمو لبه هازود
 . ضربه پنجره رو باز کردمهی و با دمی خودمو به سمت باال کشکمی

 .نیی پادمی زور از پنجره رد شدم و پربه
 . زود دهنمو بستمی بکشم ولیغی جهی خورد و باعث شد چی پپام

 .کردی درد میلی خالمصب
 . اشکم در اومده بودگهی بود که ديجور
 . از درد به دندون گرفتم و لنگ لنگان از اونجا دور شدملبمو
 .دمی کشی و آسودگی از سر راحتیقی نفس عمهی کامل گمم کردن رو زانوهام خم شدم و یوقت
 
 . شدمداری از خواب بخوردی که تو چشمم ميدی نور شدبا
  اطراف رو نگاه کردمیجی گبا

 نجا؟ی اومدم ای کمن
  که تو سالن بودم؟شبید
 . رو لبم اومدي که ممکنه افتاده باشه لبخندی و اتفاقشبی ديادآوری با

  رو صورتم خورد کهدی نور خورشدوباره
 . صورتم گرفتمي بستم و دستمو جلوچشمامو

   هم باهام لج کردهدی خورشنیا
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  بخوابمی روز درست و حسابهی نذاشت
 . رفتمیی تخت بلند شدم و به سمت دستشوي غر غر پتو رو کنار زدم و از روبا

 .نیی و از پله ها رفتم پادمی پوشی کارم تموم شد لباس مناسبیوقت
 . برگشتمهی دادم و از ترکحی همه ماجرا رو به سرهنگ توضشبید

 .يوی تاهی مبل نشسته بود و زل زده بود به صفحه سي بود که رونی رادودمی که دی کسنی شدم اولالی وارد ویوقت
  افتادن و به زور باز نگهشونی خسته بودم که چشمام داشتن روهم ماونقدر
 . بودمداشته
 .دمی نفهميزی چگهی و دزدی سمتم و فقط تونستم صداشو بشنوم که اسممو صدا ماومد

 . از حال رفته بودمی خستگاز
 . اون منو تو اتاقم اوردهاحتماال

 .نیی پادمی پله پرنی کش زدم و از آخرنی رادوي فکر لبخندنی ااز
 .دادمی ملی نامه پارال رو به دندی باامروز
 . از پشتم اومد که سرمو سمت پله ها برگردوندمی کسي قدمايصدا
 و خاص خودش که من یشگی بود و با ژست همدهی رنگ پوشاهی و شلوار سی جذب طوسشرتی تهی بود که داشت  با نیرادو

 . بود و غرق فکر بودنیی و سرش پانیی اومد پای ،مرفتیدلم واسش ضعف م
 کنه؟ی فکر می االن به چیعنی
 .هی بفهمم ذهنش مشغول چخوادی دلم میلیخ
 ) به تو چه اخههی ذهن و افکار بق،ازیاز بس فضول(

 ـ؟ی انداختتی پارازي تو چرا باز اومداصال
 )دلم خواست(

  غلط کرد با عمشدلت
   تو فکر بوديبدجور

 . من اونجام و از کنارم رد شد و رفتدی نفهمی که حتيجور
 . و دستامو زدم به کمرم و از پشت حق به جانب نگاش کردم و صداش زدمسادمی سرش واپشت

 . که دوباره صداش زدمرفتی داشت مری سر به زيهمونجور
 . خودشو زده بود به اون راهای و تو فکر بود دیشنی واقعا نمدونمینم
 .واری به ديخوری باش ممواظب:  زدم و گفتمغی جنباریا

 .سادی واخی خودش اومد سبه
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 ی دور نموند ولزمی تي زد که از چشماي من اولش لبخند محودنی به عقب برگشت و با دستی جلوش نيواری ددی دیوقت
 . نگام کردنهی کرد و دست به سیبعدش اخم

 ؟يکردی مری کجا سی داشتنمیبب.يبدجور تو فکر: من
 . ندارهیفعال اونش به شما ربط:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی

  رفت توهماخمام
  روز درست صحبت کنه؟هی شهینم
  کوکه بزنه توفمی هر موقع که من کدیبا

 ذوقم؟
 یعوض
  شدم؟نی من چرا عاشق ااصال
  قحط بود؟آدم

  پسر اطراف بودنهمهیا
  که اخالق داشتشدمی مشونیکی عاشق

 ن؟ی چرا ااخه
 ن؟ی رادوچرا

 .هـــــــــــــــوف
 نداره ی ربطچی شما به من هي راد کارانی رادوي جناب آقانیگیراست م:  تفاوت نگاهش کردم و گفتمی کردم و بیپوووووف

  که؟دیانی در جرشهی راهمون ازهم جدا مگهی دنی بعد از اشاالیا
 .دی و دنباا خودش کشدی زدم و خواستم از کنارش رد بشم که بازومو چسبي باال رفته و تعجب نگام کرد که پوزخندي ابروهابا

  بخداشهی روز کنده مهی من  ي بازونی ايواااا
 ن؟ی هستينجوری همتون اچرا
 ه؟یارث

 نی از رادونمی از فرزام ااون
 دش؟ی بکشدیتونی تا کجا منمی ببدی بدبخت منو بکشي بازونی فقط اهمتون

 . اون روز افتادمادی فرزام و که آوردم اسم
 رهی نبود بمحقش
 ی و راضدادهی انجام نمنکاروی کار مجبور شده بوده وگرنه از ته دلش انی مطمئنم به ای از خالفکارا بوده ولي جزودرسته
 .نبوده

 .کنهی و به سمت ته باغ داره کج مرشی مسدمی که دقت کردم دکمی
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  قسمت متنفرمنی ااز
 .ستی برام نی خوبي آور لحظه هاادی باغ ته
 . دور اطراف رو چک کردهی بازوم رو ول کرد و سرشو بلند کرد ستادی ایوقت

 . اونجا نباشهيزی چینی چک کنه تا دوربخواستی مکنمی مفک
  بود؟یمنظورت از اون حرف چ:  صورتشو برگردوند سمتم و گفتستی ني خبرنای مطمئن شد از دوربیوقت
 .دمی دلم قاه قاه خندتو

 . مطمئنمنوی داره ایی حس هاهی نسبت بهم اونم
 ............ی اخمو باشه و بداخالق ولهرچقدرم

 
 
 .گهی دشهی تموم متی مامورنی بعد اگهی که دنهیخب منظورم ا:  تفاوت نگاهش کردم و گفتمیب
 شه؟ی تموم می؟چ: نگاهم کرد و گفتجیگ
 .مونمی تو خونه شما نم منگهی دتی مامورنیبعد از ا:  و گفتمدمی خندثی دلم خبتو

 . جا خوردنش رو حس کردمقـشـــنگ
  زل زدمافشی قبه

 ه؟ی چلشیچرا؟دل:  توهم و گفتدی کشاخماشو
 . ندارهی به شما ربطگهیاونش د: من
 . خودمو به خودم خرج نکنيحرفا: نیرادو

 .ینی منو اونجا ببیشی متی اذیجنابعال:  که گفتمدی باال انداختم که دوباره حرفش رو تکرار کرد و چراش رو پرسي اشونه
  گفتم و از اونجا دور شدمنویا

  فکرش مشغول بشهگهی دکمی بزار
 . کنمکاری باهاش چدونمیم
 .وهاهاهاهاهاهاهای

 
...... 

 
 . بهمدمی هوا و دستامو کوبدمی مثال خوشحال و ذوق زده نشون دادم و پرخودمو

 .ي خوشحالم که خوب شدیلی خلللللی دنهی عاليوااااا: من
 . محکم بکوبم فرق سرشارمی خم بشم کفشو دربخواستمی زد که ميلبخند

  زا پارال خوش گذشت؟هیخب ترک: لیدن
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 هی بکنم و گفت بهت ي من کارزاره؟نذاشتی پارال منینه بابا مگه ا:  دادم و ابروهامو درهم گره کردم و گفتممینی به بینیچ
 .نامه بدم و برگردم

 . توهم و گفت که نامه رو بدم بهشدی کشاخماشو
 . و بازش کرد و شروع کرد به خوندنشدی رو به سمتش گرفتم که از دستم کشپاکت

 شدی مشتری شدت گره اخماش بخوندی و نامه رو مگذشتی لحظه که مهر
 کم مونده بود دنی خونه لرزي هادم،پنجرهیشنی نميزی چقهی چند دقدی من گوشام سوت کشچی زد من که هي دادهی هوی

 بشکنن
 . دونستمزی ترك مکان رو جاي کلمه اچی بدون هنی قرمزه واسه همتی وضعدمی دمنم

 
 . شدمزی خمی رو تخت نی حالی و بی که حس کردم با سستيادی زی تشنگبا
 سر بکشم که ي و پارچ آب رو برداشتم و خواستم همونطوردمی بردم و روش دست کشی چشم بسته دستمو سمت عسلبا
 .هی توش خالدمید
   گفتمراهی گذاشتم و به خودم بدو بی پارچ و رو عسلي حالت زاربا

 کنم؟ی پارچ آب رو پر نمگهی چرا ددونمی که خودم عادت خودمو ممن
 ن؟یی حال داره اونهمه پله رو بره پای کی لعنتاه

 .دمیدی باز بود و داشتم تار ممهی نچشمام
 . و دهنمو اندازه بالنسبت گاو باز کردمدمی بلند کشازهی خمهی مالوندم و کمیامو  باال اوردم و چشمدستمو

 . نشهای رالبته
 . و سرمو خاروندمدمی به برق گرفته ها شده بود،کشهی که مطمئن بودم االن شبدمی پولدهی و ژولشونی پري تو موهایدست
 . رو کنار زدم و از رو تخت بلند شدمپتو

 . سرم جمع کردم و با کش شل بستمي باالموهامو
 . رو سرم انداختم و به سمت در رفتمي شال سرسرهی

 .رونی باز کردم و رفتم بقفلشو
 .نی رفتم و چند بار کم مونده بود بخورم زمنیی حال پای پله ها باز
 . رفتمخچالی سمت آشپزخونه قدمامو برداشتم و به سمت به

 .و باز کردم و پارچ آب رو برداشتم رخچالی و در دمی کشي اازهی خمدوباره
 . انداختم که صدمتر اونور تر بودنتی تو کابي هاوانی نگاه به لهی نگاه به پارچ هی
  برداره؟وانی لای حوصله داره بره اونور دنیک
 . پارچ رو بلند کردم و قلپ قلپ ازش خوردمي باال انداختم و همونطوري شونه االیخیب

  خنک شدگرمی که جاخ
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 ی سربکشينجوری همدهی میفی کچه
 . کردم و پارچ و انداختمش توشی خالنکی سي آبش رو توهی رو برداشتم و بقپارچ

 .دمی از سالن شنیی برم که صدابرگشتم
 شه؟ی بلند می کی نصفه شبسادمیوا
 )؟ي بلند شدی چيتو برا(

 دنی آب نوشيبرا
 ) تو حلقمدنتیاوهو نوش(
  تو حلقتسی
   انداختم باالي شونه ایالیخی ببا
 داره؟ی االن بی من چه کبه

 . برو تو اتاقت خواب رو بچسبفعال
  باز شدشمی فکر کردن به خواب نبا

 گهی دخلم
 سرجام خی بلند بکشم و سینی و باعث شد هدمی رو شنيزی شکستن  چي که صداشدمی سالن رد مي از جلويهمونجور

 . و دستمو رو دهنم بزارمستمیوا
 . نرمای بودم برم سمت سالن مونده

  دل بودمدو
  دوتا راه داشتمخب

 نمی رنگ وارنگ ببي بشم و برم تو اتاقم راحت رو تخت بخوابم و خواباالشیخی بتونمی مکی
  چه خبرهنمی برم اون تو ببنکهی اای دو

 چه برسه رهی جلوشو بگتونهی وجدانمم نمگهی که دي گل کرده جوري بدجورمی االن بنده حس فضولمی فکر کنکمی اگه خب
 به خودم

 .شهی خواب زهرمارم مجهی خوابم و در نتی درست و حسابتونمی نمی کنم تا صبح از فضولی رو هم عملکی نهی اگه گزیحت
 ی همه چالیخی بپس

  بادا بادهرچه
  هستالی آدم تو ونهمهیا

 نی عطا امي آرتام رادلیدن
 . بکنهتونهی نمی غلطچی اون تو هست هیهرک

 . افتادزی مي شهامت تمام به سمت سالن قدم برداشتم که چشمم به گلدون  روبا
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  است؟بیست،عی نبی که عي محکم کارخوب
 . سمت گلدان و برش داشتم و تو دستم محکم گرفتمشدمیپر

 . و رفتم جلودمی کشیقی عمنفس
  بودکی تارکی تارسالن

 . که به شمار افتاده بود رو بشنومی کسی عصبي نفساي صداتونستمی من فقط مو
 . مواجه شدملی جلو رفتم که با دنکمی

 .رفتی مشروب بود و داشت تو سالن رژه مي بطرهی دستش تو
 . نگاه به خودم کردم و خندم گرفتهی نگاه به دستم که گلدان رو گرفته بودم و هی

 .می تفکرات فانتزنی هستم با ای آدمعجب
 . رفتمی به سمت دن گذاشتم ونی و رو زمگلدان

 
 

 . زدم که صورتشو به سمتم برگردوندصداش
 .دی دتی قرمز و از عصباني رگه هاشدی دو تا کاسه خون بود و توش مچشاش

  شده؟ی عصبنقدری چرا احاال
  واسه نامه پارال باشه؟نکنه
 .کمی زد و اومد نزدی از سر مستي لبخندکنمی نگاش مي همونجوردی دیوقت
 . حالم بهم خورددیچی پمینی بي الکل که تويبو
 .کردی متنفر بودم بوش حالمو خراب مشهی مشروب هماز

 . گذاشتم و صورتمو جمع کردمو چند قدم عقب رفتممینی بي رودستمو
 .دی لبش بود و تا تهشو سر کشکی رو نزدشهی بلند سر داد و شي اخنده

  به جاش حس کردم گلوم سوختمن
 .کردی نگام میبی حالت عجهی خمار شده بود و با چشماش

 . لرزه به تنم افتادچی هومدی نگاهش اصال خوشم ناز
 .دمیترسی مواشی واشی چرا داشتم دونمینم

 .رفتی از لبش نمشیی و اون لبخند کزاومدی جلو مداشت
 .رفتمی منم همراهش عقب عقب مشدی مکی که نزدی هر قدمبا

 ؟یکنیم...کاریچ...ي دارلیدن:  شده بود گفتمفی که از زور ترس ضعیی دهنمو قورت دادم و با صداآب
 .رفتمی و منم عقب عقب مومدی و فقط داشت جلو مگفتی نمیچیه

 .واری اون اومد جلو و من عقب رفتم که آخرش خوردم به داونقدر
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 .خوردی بودم و حالم داشت بهم مدهی ترسیلیخ
  تو حال خودش نبودلیدن
 .اهش و رفتارش حس کنم از نگتونستمی منویا

 . از حد مست کرده بودشی بیلیخ
 . گاه دو طرف سرم گذاشت و سرشو خم کردهی و دوتا دستاشو به عنوان تکسادی درست روبروم وااومد
 واری به ددمیچسب

  صورتم بودی فقط تو دو سانتصورتش
 کردی و حالمو داشت بدتر مدیباری مشروب از سرو روش ميبو

 .ارمی و باال برهی مونده بود عقم بگکم
 .دادی نمی جوابچی هکنهی می داره چه غلطدمیپرسی ازش میهرچ

 .شدی تر مکی فقط سرش داشت لحظه به لحظه نزدو
  کردم اومدم سالنی خدا عجب غلطيا

 . بهتر بوددمیدی رو مي و خواب راددمیخوابی مرفتمی مهمون
 .دهیروز کار دستم م هی دونستمی که ممی حس فضولنی به العنت

 .ومدی داشت اشکم در مگهید
 . هم حرکت نکردنچی اهی ی اصال حتی گذاشتم و محکم هلش دادم ولنشی رو سدستامو

 واری سرم و چسبوند به دي کردم که از دستام گرفت و برد باالتقال
  دی فاتحمو بخوناقا

 ای رفتم اون دنمن
 . بکنمی غلطچی هتونستمی و من نمشدی تر مکی داشت هرلحظه نزدسرش

 . از اونور سالن اومد که توجهش جلب شد و سرشو به اون سمت برگردوندیی صداهی هوی
 سادمی دونستم و آماده وامتی رو غنفرصت

 . بکنم چون محکم گرفته بودتشوني کارتونستمی دستام که نمبا
 . رو صورتش که سر خودم درد گرفتدمی سرمو عقب بردم و محکم کوبی مکثچی سرشو به سمتم برگردوند بدون هیوقت

 . شدنی پخش زمنوی شد که از افتاد زمی چدونمی نمهوی دستام برداشت و صورتشو با دستاش پوشوند و ي از رودستاشو
 هی از سر مستدیشا
  هست به من ربط ندارهی حاال هر گهدونمینم
 . بسهی معطلنهمهی اگهی دمی بگم و وارد عمل بشهی به بقعتری هرچه سردی باشهی داره خطرناك منجای اکنمی دارم حس مگهید

 دنیلرزی از شدت ترس مدستام
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 . گذاشتمزی مي مشروب و روشهی کاناپه انداختمش و شي رو بلند کردم و رولی زور دنبه
 . رو صورتشدمی بشم به سمتش رفتم و محکم کوبی خالنکهی اي برانی بودم واسه همی حرصیلیخ
 . حال اومدگرمی جاخ

 .دمیی واسش نازك کردم و به سمت اتاقم دوی چشمپشت
  قفل کردمدرو

   دادمهی به در تکپشت
 .می کنفی فردا به اون چهارتا بگم تا کارا رو رددیبا
 باهاشون حکم شهی باشه و مدهی رسی و به نظرم به حد کافمی مدرك جمع کردیلی هم خنجای تا اشمی دارم کالفه مگهید

 .بسش رو صادر کرد حایاعدام 
 .میشی راحت مشهی که قصاص مشاالیا

 . رفتمرجهی کردم و به سمت تختم شیپوف
 سادمی لحظه واهی

 . که از سمت سالن اومدیی صدااون
  بود؟یک
  بود؟یچ

 . اومدی موقع خوبیلی بده خرشی بود خدا خیهرچ
 . تخت ولو شدم و به خواب فرو رفتمارو
 

  شدم روسرش داد زدمیحرص
  انجام بدهگموی که مي عرضه کاریدختره ب:من
 . و الل شد و به تکون دادن سر اکتفا کرد و از جلو چشمام گم و گور شددیترس

  چم شده بوددونمی نمامروز
 .کردی کالفم منی و اوفتهی قراره بی اتفاقهی کردمی محس

 زدی اطرافم پرسه مدی نبای و کسکردمی مير بود که من سگ شده بودم و داشته پاچه خوایی قول رها امروز از اون روزابه
 .ی اونم با لحن تند و عصبکردمی باهاش برخورد مي جورهی شدی سر راهم سبز میهرک

 .شدمی می ساده هم عصبيزای به خاطر چامروز
  من چم شده ؟گفتمی لحظه با خودم مهی لحظات یبعض

 . انداختمی راه مدادی و داد و بزدمی مبی بعدا نهیول
 شده بود و خشک و نی بازم باهام سرسنگشعوری خره، االغ، گوسفند ،گاگول ،منگول، بنی هم دوباره رادوي اگهی طرف داز

 .کردی رفتار ميجد
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 .دادنی برگشته بودن و منو حرص مشی رو اعصابي اون پوزخندادوباره
 . کله خودمو منفجر کنمای واری بکوبم به درمی کله اونو بگای خواستمی مفقط

   رفتارش رو ندارمنی تحمل ای اخمام رفت توهم و دستام مشت شد لعنتنی رادوي و پوزخندای محلی از فکر بتیعصبان با
 . آهنگ گوش بدمکمی سمت اتاقم حرکت کردم تا به
 . شد تو ذوق و شوقمدهی امروز باهام کرد به کل رنی که رادوي رفتاراز

 . شدم که آقا زد خرابش کردداری بی صبح با چه ذوقاصال
 دی رسما رنی نشد رادودهی ریعنی
 )عسل بر ادبت مسلط باش(

 نمتی نداره گمشو نبی من به تو ربطادب
 )مااای کرديری گ؟عجبیزنیباشه بابا چرا م(

 ی لعنتگمشو
 )هباشــــــــــ(
 .دمی قهقهش رو به همراه آرتام شني که صداشدمی رد ملی اتاق دني جلواز

 .سادمیلب شدو وا جتوجهم
 .دنیخندی و هرهر مکردنی صحبت ميزی در مورد چداشتن

 . کردمزی و گوشامو تسادمی در وايجلو
 ؟ی چگهیخب؟ د:لیدن

 .نی نکردم انگار آب شده رفته تو زمداشی پی شده،همه جارو گشتم ولستیاون که به کل ن: آرتام
 ؟ی ها چیکیخب حاال اون:لیدن

 گماااااای هر روز بهت ملیدن: ارتام
 . دارهی چه لذتیدونیآرتام نم:  و گفتدی خندسرمستانه

 .ی کنفی کادی بزار بگم زگهیخب د.آره چه جورم:آرتام
 . شدنشون لذت ببرمدهی شکسته شدنشون ، از هم پاشدنی از فهمخوامیاره بگو م:لیدن

 . نقطه نامعلومهی به زنهیقط زل م حرف بزنه و فتونهی اصال نمگهی زنش دي که سرشون اوردییبعد از اون بال: ارتام
 .کنمی خانوادشو نابود مي همه اعضای ندارم وليخوبه بزار زجر بکشه با خودش کار:  و گفتدی دوباره خندلیدن

 .يزی چهیفقط : ارتام
 ؟یچ: قطع شدلی دنخنده
 کردنی پنهونش مای لعنتدمی تازه فهمنویا: ارتام

 ید بنال لعنت:  شد و گفتی عصبلیدن
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  پسر هم دارههی: ارتام
 ........... اونکهی نداره ول؟امکانیچـــــــــــــــــ:  ترواشی بابا دی زد که گوشام سوت کشداد

  آروم باشلیدن: ارتام
  زارمی خانوادش سالم باشه نمي از اعضایکی ی حتزارمینم.دی کنداشی فقط پخوامیارتام من اون پسره رو م: لیدن

 .کردی به عواقبش هم فکر مدی کرد باکی پدرم گذاشت و شلیشونی پي اون تفنگ رو جلویوقت
  رو به سر ببرهی ارومی زندگينجوری همزارمینم

  چشماشي اونم جلوکنمی خانوادشو نابود مي تک اعضاتک
  مگه نه ااآرتام؟نهی بهترنی نظرم ابه

 . حرفش هر دوشون بلند قهقهه زدننی ادنبال
 .اوردمی کم داشتم شاخ در مکم
 کرد؟یدوم خانواده صحبت م کاز
  اردالن رو کشته بود؟یک
  زجرکشش کنه؟خواستی رو میک

  کنن؟دای براش پخواستی رو می کپسر
 . جور واجور سرم درد گرفتي باز با هجوم سواالیلعنت

 . رو سرم گذاشتم و محکم فشار دادمدستمو
 .شدی نمکم
 شدی نمکم

 اهههههههههههههههههه
 دمیی سمت اتاقم دوبه

 . رو تخت پرت کردم و سرمو محکم رو بالش فشار دادمخودمو
  شدم؟ينجوری اچرا
 ا؟ی چم شده خدامن

  و قهقهشون تو سرم اکو شدلی دنيحرفا
 هی چدونستمی داشتم که نمی حسهی صحبتشون نی ااز

 ترس؟
 تعجب؟

 ؟ینگران
 وحشت؟
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 .ستی که هست مطمئنم خوب نی هرچدونمینم
 دادی گواه بد مدلم

  اومده بود سراغمین استرس لعنت اودوباره
 ختنی ریکی یکی اشکام

  بودادی شدتش زیلی خندفعهی دردم اسر
 مردمی مداشتم
 . خوابم بردی کدونمی کردم که نمهی گراونقدر

 
 . چشمامو باز کردمي اروم الخوندی که آواز می وبلبلکردی مکی جکی که جی گنجشکي صدابا
 . چشام از تعجب گرد شدندمی که روبروم دییزای چبا

 . زدمدی چرخوندم و اطراف و دسرمو
 نجا؟ی اومدم ای کمن

 . داده بودمهی که بهش تکی سمت درختبرگشتم
  شد؟داشی درخت از کجا پنیا

  کو؟تختم
 نجام؟ی چرا امن

 . بابايا
 . کردمشد،حرکتی که از وسط جنگل رد مي بلند شدم و به سمت رودنی زمي رواز
 . انداختمی خودم نگاهری آب به تصويرو

 . داخل آب فرو بردم و چند مشت به صورتم زدمدستمو
 . خنک شدمکمی دی که وزیمی باد مالبا

  بودمجی گهنوزم
  بودییای رویلی جنگل خنیا
  مامان از پشت سرم اومدي صداهوی

 .نمشی ببتونستمی نمی همون سمت برگشتم ولبه
  اخه؟يدی خودتو نشون نم؟چراییمامان؟کجا:من

 ؟يدی مارو بخشزمیعز: مامان
  همون حرفدوباره

  خدايا
  ببخشمتون؟دی که بانی کردکاری اخه مگه چزمیمامانم،مامان عز:  گفتمي حالت زاربا



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 618 

 . مارو ببخشزمی ببخش عز،مارویفهمی گلم میفهمیم: مامان
 مامان؟چرا؟:من

  که کالفه شدمومدی نیی صداگهید
  زده بودبشی بازم غاه
 .ستی ني جاردمی سمت رود برگشتم که دبه

  بودستادهی زمان اانگار
 . قد توپ بسکت گشاد شدنچشمام

 . نداشتانی و جرکردی حرکت نمآب
  چشمام اعتماد نداشتمبه

  ممکنه؟مگه
  بار پلک زدمچند

 . اومد که تند سرمو به سمت صدا چرخوندمی قهقهه کسي صداهوی
 .شدی تر مکی داشت نزدی دور کساز

 . لرزه به تنم افتادنمی کامل توتستم چهرشو ببیوقت
 .ومدی و جلوتر مدادی و قهقهه سر مدیخندیم

 . چاقو بوديزی تي نشونه انی و ازدی برق مخوردی نور بهش می بزرگ بود که وقتي چاقوهی دستش تو
  دهنمو با سرو صدا قورت دادمآب

 . در چرخش بودشیطانی به چاقو و صورت شنگاهم
  و پا به فرار گذاشتمبرگشتم

 دمییدوی سرعت ممکن داشتم منی آخربا
 .دیخندی و مومدی دنبالم ماونم

  نه؟ای ادی بازم پشت سرم منمی سرمو عقب برگردوندم تا ببدمییدوی که ميهمونطور
  ازش نبودي خبراما
  دنبالم نبودیکس

 و خواستم خودمو دمی کشي بلندغی جشدمی مکی صخره که داشتم بهش نزددنی شدم و سرمو برگردوندم که با دمتعجب
 . پرت شدمنیی تونستم تعادلمو حفظ کنم و از صخره پاننی بود واسه همادی زیلی سرعتم خی ولستمیکنترل کنم و با

 . شدمزی خمی و رو تخت ندمی کشي بلند بلندغیج
 زدمی نفس منفس
 .کردمی بدنم حس مي جاي عرق رو تو جايسرد
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 .دیباریعرق م ي سر و صورتم دونه هااز
  بود؟ی چه خوابنی ایلعنت

 . و عرقشو پاك کردمدمی کشمیشونی پي رودستمو
  بوددهی به کل از سرم پرخواب

 .نیی رو کالفه کنار زدم و از تخت اومدم پاپتو
 . تنم کردم و به سمت باغ حرکت کردمی مناسبلباس
  احمقانه بودکارم

 رونی برفتمی شب مدینبا
 رفتمی مدی افتاد نبالی که حاال با دنی اون اتفاقبا
 خواستی تازه مي دلم هوایول

 خواستی آزاد مي هواکمی دلم
   بازيفضا

 کنهی بسته که آدمو خفه مي فضانه
 
 
 ی خواب لعنتنیا

 استرسم
 ترسم
  که چند روزه افتاده به جونمیبی عجحس
 . مرتبط اندگهی به همدنای اکنمی مفکر

 دونمی نمدونمینم
 دونمی نمیچیه
  شددهیچی پکردمی که فکرش رو می از اونشتری بتی مامورنیا

 یکی نی گفته سرهنگ امثل
 ستی نی قبلي هاتی مامورنهیع
 .کنهی که تا به حال رفتم متفاوت مشونی رو با بقتی مامورنی هست که انی بنی ايزی چهی
  باشه؟تونهی میچ
 کنه؟ی هست که متفاوتش میچ

 . بود حرکت کردماطی که تو حی به سمت تابکالفه
 .ومدی که اونم از اونور باغ داشت به سمت تاب مدمی اونطرف عطا رو داز



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 620 

 . تابشی پمیدی باهم رسدرست
 . حضورم رو اونجا حس کرد سرشو بلند کردیوقت

 ؟یینجایعه توهم ا:  زد و گفتيلبخند
   تکون دادمسرمو

 . ندارم خفه خون گرفتویزی حال و حوصله چدی فهمیوقت
 .اب نشستم که اونم با فاصله ازم نشست تيرو
  فکر کردمکمی
 . باهاش صحبت کنم پس بهتره به عطا بگمی جا درست و حسابهی تونمی گل کرده و نمشیتی که دوباره دوشخصنی رادونیا

 . کردم که از هپروت در اومد و حواسشو داد بهمی سمت و سرفه مصلحتبرگشتم
 .می تمومش کنگهید بسه به نظرم نجای تا اگهی دگمیم: من

 نهنهی اگهی فکر کنم دمی رو مد نظر دارم منو پسرا مدارك الزم رو جمع کردنیآره منم هم:  گفتي تکون داد و جدسرشو
 . باشهی قصاصش کافيبرا

 . گفت که هاج و واج نگاهش کردمضی قسمت چنان با نفرت و غنیا
 . زل زد بهمکنمی نگاش مي اونجوردی چشمش بهم خورد و دیوقت

 . تکون دادستی نیچی هي نگاش کردم که سرشو به معنایسوال
   کردم چشاش پر شدنحس

 هم نی و رادونی برم به امگهیخب من د:  دورگه گفتیی و با صدانیی سرشو  انداخت پاکنمی مشکوك نگاش مدی دیوقت
 . شب خوشدمیاطالع م

 . بهش گفتمی لبری زری بخشب
  تختشون کمه هاهی مردم

  امشب چش بود؟نیا
  چشونه تکون دادمستی معلوم ننروزای تاسف واسه همه که اي از رويسر

 )  چتهنروزای ایدونیتو خودتم نم(
  چمهدونمی نمیگی راست مآره

 )کنهی تو رو کالفه منیو ا(
  رو خالي زدقلیدق
 )شهی درست مینترس همه چ(
 شاالیا
 . و روشنش کرده بودشدی مدهی ماه دهی که فقط یکی رنگ و تاراهیسرمو بلند کردم و زل زدم به آسمون س 
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 .نمی ببتونستمی نمي ستاره اچی بود چون هي انگار ابرهوا
 یهــــ

  هم مثل من دلش گرفتههوا
  غم آلود زدمي گونم افتاد که لبخندي قطره آب روهی

 هی بارونهوا
   گرفتسدلش

  کنههی گرخوادیم
 ؟ی من چیول
 تونمینم
 . بشکنمهی چلشی و دلهی واسه چدونمی نمی رو که حتی بغض لعنتنی اتونمینم
 تونمینم
  آزارم بدهخوادی که من دارم قصد شکستن رو نداره و فقط می بغضنیا

  رهی منیی پانه
  باالنه
  تونم بشکنمشینم
 تونمینم
 شهینم

  کلمه متنفرمنی از اچقدر
 "تونمینم"
 

 .دمیی دوالی زود بلند شدم و به سمت ونی واسه همشدمی مسی شده بود و داشتم خادی بارون زشدت
  شده بودسی خکلمی هکل
  شده بودمدهی موش آب کشمثل
 . شدم و به سمت اتاقم رفتمالی ووارد

 .خوردنی شدت سرما بدنم به لرز افتاده بود و دندونام بهم ماز
 .دمی از داخل اتاق شنیی صداهی که شدمی از راهرو رد مداشتم

  بودنی اتاق رادواز
 . شدم و جلو رفتم و اروم درو باز کردمکنجکاو

  خاموش بودچراغ
  فرو رفته بودیکی کل اتاق تو تارو
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 . کردم لمسش کردم که چراغ روشن شد و نور همه جارو فرا گرفتدای رو پدی کلی و وقتدمی کشواری دي رودستمو
 . آروم بازشون کردمي بستم و پس از لحظه اچشمامو

 . بودگاری مشروب و سي هاشهی پر از شزی مهیم داده بود و جلوش  مبل لي رونیرادو
  گرد شدنچشمام

  و مشروب؟نیرادو
 گار؟ی و سنیرادو
  کارا؟نی ااونو
 گار؟ی همه زدن تو فاز مشروب و سنروزای اچرا

  نکردن؟دای پي بهترزیچ
 

  توهمدمی کشاخمامو
  متنفر بودگاری از مشروب و سشهیهم
 .زدی گند هردوشون حالمو بهم ميبو
 . سرخ نگام کردي رو اونور تر هل دادم که سرشو بلند کرد و با چشمازی وحشتناك جلو رفتم و مي اخمابا

  تر شدظی غلاخمم
 . پام لهش کردمری و زنی و انداختم زمدمی انگشتاش رو محکم گرفتم و کشي الگاری سمتش رفتم و سبه

  چه وضعشه؟نین؟ایرادو: من
  خودمه دخالت نکنی داره؟زندگیمگه به تو ربط:  زد و گفتيزخندپو

  داشت؟ی ربطچه
 گه؟ی می چنیا

 يخوری می چي هارو براي زهرمارنی انیرادو:  که جلوشو گرفتم و گفتمزی شد سمت مخم
 خوادیبه توچه؟دلم م: زدداد

  پسر بچه پنج ساله شده بودمثل
 مااااای کرديری گعجب

 . دورش کردمنی گرفتم و با تمام توانم هلش دادم و از رادوزی مي لبه هااز
 نمی نحست رو ببختی رخوامی نمرونی ب؟برویینجای ای چيبرا:  زد و گفتي روبروش نشستم که پوزخندبرگشتم
  گرد شدنچشمام

  شده بود؟ينجوری اچرا
 ی به دست و صورت اب بزندی پاشو بایگی می چیفهمی نمستی تو حالت خوب ننیرادو:  بازوش گرفتم و گفتماز

 خوامی نمی لعنتخوامینم: گفتي و با حالت در مونده انی محکم پس زد و نشست رو زمدستمو
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  رفت توهماخمام
 زدی با خودش حرف مداشت

  معلوم بود که تو حال خودش نبودیلیخ
  مست کرده بودنمیا

 آدم فلج هی ي پرستارخوادی نمش،گفتی خوشیت پ بود منو ول کرد و رفينطوریاونم هم:گفتی مرفتی ملی که تحلیی صدابا
 ،رو بکنه،گفت دوسم نداشت

  بلند کرد و زل زد تو صورتمسرشو
 یتوهم مثل اون:  اشارشو به سمتم گرفت و گفتانگشت

 ی اونلنگه
  پروانهلنگه

 دی هستیکی همتون
 گهی ددی خالصه هم جنسخخخخ

 د؟ی از هم متفاوت باشدی باچرا
 دی هم هستنهیع

 دی هم هستنهی عهمتون
  اوردمی حرفاش سر درنماز

  گفتی مونی هذداشت
  نگفتم و سکوت کردميزی گذاشتم و چشی مستي پانویا

 کردی حال زارش و درموندش حالمو بدتر منی ایول
 زدی مظلوم حرف میلیخ

 ادی که کم مونده بود اشکم در بيجور
 یتوهم مثله اونـ:  که دادزددی دی تو صورتم چدونمی نمهوی

  توهمدمی کشاخمامو
  هستنمونی بی فرقهیستم،ی نکن من مثل اون نسهیمنو با اون مقا: من

 ؟هان؟ینتونه؟چی بی مثال؟چه فرقیچ:  زد و گفتيپوزخند
  دهنمو قورت دادماب

  بگم؟بهش
 نگم؟

  گفتمی چرا ولدونمینم
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 گفتمی کاش نمي ای ولگفتم
 شدی کاش زبونم الل مي ای ولگفتم

 گفتمی کاش نميا
 
 . با زبونم تر کردمبامول

 ..من.....من...پروانه دوسِت نداشت:من
 ه؟ی باهاش چ؟فرقتیتو چ: نیرادو

 ....من دوست دارم.....من:  بستم و زمزمه وار گفتمچشمامو
 . زده بودخی دستام جانی شدت ترس و هاز

 . اروم چشمامو باز کردمادی ازش نمیی صدادمی دیوقت
 کردی نگام ميهمونطور

  کم لبخند اومد رو لباشکم
  رو لبامادی باعث شد لبخند بکه
  لبخند محواما
 
 
 .دی که کرد لبخند رو لبم ماسي با خنده ااما

 زدی تو دهنم مقلبم
  داشتميادی و استرس زجانیه

  شدلی به قهقهه تبدخندش
  اوردی که نفس کم مدیخندی ميجور

  خنده قرمز شده بوداز
  بزارمی چي عکس العملش رو پانی اتونستمینم
 دونستمینم
 . عکس العملش نداشتمنی نسبت به اي فکرچیه

 .نی رو ازش داشتم جز ای هر برخورد و عکس العملانتظار
 . تو قلبم فرو رفتي زد که انگار خنجري خنده هاش تموم شد زل زد تو صورتم و پوزخندیوقت

 ی واقعا احمقی احمقیلیعسل خ: نیرادو
  که پروانه باهام کردي بعد از اون کاریکنی مفکر

 رم؟ی من سمت زنا مگهید
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 شم؟ی از اون اتفاق به نظرت خر مبعد
 .ستی مهم نیفهمی مستی بهم برام مهم نحست

 دمیفهمی نمیچیه
 کردمی نگاهش مينجوری همفقط

 دمی شنباالخره
 دمی رو شنی لعنتي صدااون
 دمی شکستن قلبم رو شنيصدا
  شدکهی تکهی تقبلم

  شکستغرورم
  حماقتم و اعترافم غرورمو له کردمنی با امن
  منو کشتنیرادو

 احساسمو
 خودمو

  بگمتونستمی نمیچیه
  بلند شدمنی زمي بهش زدم و از روي پر از دردلبخند

  و لذت نبرهنهی خردشدنم رو نبنی از اشتری تا برفتمی از اونجا مدیبا
   عسلاره

  شد سرنوشت تونمیا
 ي شدعاشق
 نی رادوعاشق

  شد؟ی آخرش چیول
  شدن غرورتشکسته
  شدن قلبتشکسته
  دخترونتياهای شدن روخراب

 ي خراب کردوی همه چنیرادو
 وی چهمه

 سوختی از زور اشک مچشمام
 زمی اشک بررحمی بنی اي جلوخواستمی نمیول
 . تا عشقم از شکسته شدنم لذت ببرهزمی اشک بررحممی عشق بي جلوخواستمینم
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 رفتی مجی گسرم
  بار تلو تلو خوردمچند
  ندادم و به سمت در رفتمیتیاهم
 یرحمی بیلی خنیرادو

 ی انصافی بیلیخ
  سمت اتاقم پناه بردمبه

 دمی محکم کوبدرو
  رو تخت پرت کردمخودمو

 . و رو گونم سر خورددی قطره اشک از چشمم چکنیاول
  شدمریتحق
  اشکنیدوم

 خردشدم
  اشکنیسوم

  شدمله
  قطره اشکنیچهارم

  دوسم ندارهنیرادو
 . و رو گونم سر خوردنختنی رنیی پايگری پس از دیکی شدن و شتری اشکام بشدت
  اومده بود سراغمی سردرد لعنتدوباره

 .. چشمام رو هم افتادی کدونمی کردم و نمهی مرز کور شدن گرتا
 

  هفته بعد ــــکی ـــ
 

  آخرشهگهی دامروز
 شی که معاملش رو  چند هفته پي آمادس فقط منتظرم زمان حرکت محموله ازی و همه چمی با سرهنگ هماهنگ کردامروز

 انجام داده بودم،برسه
 لی جناب دنمیرسی به آخر خط مگهی که داونوقت

   کم موندهیلی خگهید
  چند ساعتفقط

 ی زنداني هالهی پشت مای گهی چند ساعت بعد ددرست
  چوب داري پاای
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  قصاصایشه،ی مي حکمت حبس ابدای
  به حکم دارهیبستگ

 . و هم مردم راحت بشنهی حکمت قصاص بشه و از شرت هم من هم بقدوارمی امیول
  پارال هم در تماسمبا

  چند تا مدرك جمع کنهتونسته
 شهی از مجازاتش کم مکنهی که به ما می کمکبا
 . تا به سرش نزنه و فرار کنهگمی بهش می هنویا

 . مهمنیلی آلمان بوده خي که تویمدارک دمی که فهمیی تا اون جاچون
 . به کل کارش تمومهلی دنگهی هم بهم گفته بود که اگه اون مدارك به دستمون برسه دسرهنگ

 .گذرهی میی و کذای هفته از اون روز لعنتهی
 دمی رو دنی هفته فقط دوبار رادونی اتو
 .کنمی لحن ممکن باهاش برخورد منی سردتربا

 کنهی نشسته و هر دفعه با غم نگام میبیجی غم عتوچشاش
 ستی برام مهم نگهی دیول
  ندارهی برام ارزشگهید

   براشرمیمی هنوزم دوسش دارم و مدرسته
 . دار بشهحهی جرنی از اشتری غرورم بزارمی نمگهی دیول
  باهام کردنی که رادوي رفتاربا

 . نسبت به همه هم جنساش بد شددمی دکال
 .کنمی سرد و خشک برخورد میلی خیلی ،ارتام خلین،عطا،دنی امبا

 . متعجب شدنیلی خرمیی تغنی از اهمشون
 .دی رو پرسلشی بار اومد و ازم دلهی عطا یحت

 نهی به خاطر رادونای اي همه لی بگم دلخواستمی موقع ماون
  حال افتادمنی اونه که من به ارهیتقص
  سکوت کردماما

 . سوالش بودي پاسخ واسه نی بهترسکوت
 کنمی مهی هفته هرشب گرهی نی ايتو
 شمی مداری پف کرده و قرمز بي و صبحا با چشازمیری شب اشک مهر
   خودماز
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 خورهی بهم محالم
  شدمفی ضعیلی خنکهی ااز
 ستمی مقاوم نگهی دنکهی ااز
 ستمی من ننیا

 ستی نشی عسل،عسل چند ماه پنی ااره
  عوض شدی همه چمی اومد تو زندگنی که رادوی وقتاز

  عوض شدممنم
 . به خودم اومدزدی و بشگن مخوردی صورتم تکون مي دست نگار که جلوبا

 . تو هپروتيری روزا چت شده؟زود زود منیعسل ا: نگار
 .نه من؟برو بابا:  زدم و گفتمی هوللبخند

 .ی خر خودتیعنی نگاه بهم انداخت که هی
 .خوامی ميزی چهیعسل امروز ازت :  شد و گفتي جدهوی باز کردم که چپ چپ نگام کرد و ی الکشموین

 ؟یچ:  شدم و گفتمي خودش جدمثل
 . باشهی به همه چ،حواستیعسل مواظب خودت باش: نگار

 . زدم و دستشو گرفتم و بغلش کردمشی نگراننهمهی به ايلبخند
 .يمواظبم خواهر:من

 .گهی دیکنی مکاری چنمیبب: و گفتدی دستش زد به پهلوم و خندبا
 .دمی خندتلخ
   اخرشهگهی دایخدا

 شهی تموم مگهید
.... 

 . خونه رو از کار انداختهينای تموم دوربگفتی منگار
 . با سرهنگ حرف بزنمتونستمی راحت میلی خنی همواسه
 . به اتاقم رفتمنی همواسه
 .دمی کشمی ساعت مچي و روشن کردم و دستمو روشنود

 . برقرار شدارتباط
  آمادس؟یسرهنگ همه چ: من

 .می کنرشونی دستگمیخوای حرکت کرد میاره دخترم االن درست وقت: سرهنگ
 م؟ی افتی ميری درگهیاوووو پس : من
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 اونجا کارشون رو حل فرستمی که واستون مییروی رو قراره شما و ني بعدينفرا. قسمت به عهده ماستنیافراد ا.نه: سرهنگ
 .دیکن

 . گرد شدنچشمام
 ....... سرهنـیول: من

 . که گفتم سرگردنیهم: سرهنگ
 . قطع شد که شنود رو خاموش کردمارتباط

 .ارمی سر در نمنی سرهنگ و امي کارااز
 .فهممی از حرفاشون نمیچیه

 .دی وضعم نگران شد و رنگش پردنی اومد و با دییهوی نی امکردمی مهی گری که وقتشی سه روز پدرست
 ؟يدی فهميزی چگفتی میه
 ؟يدی فهمیچ
  بهت گفت؟ی چلیدن

 ؟يدی فهماخرش
 .کردمی و منگ نگاش مجی گمنم
 . هنوزيدیپس نفهم: گفتارمی از رفتارش سردر نمکنمی مثل منگوال نگاش مدی دیوقت

 . چند تا جواب مسخره بحث رو تموم کرد و بلند شدو رفتهی با دمی بود که ازش پرساونجا
 . باال انداختمي اشونه

 .ادی بوس در مباالخره
 ...........آخ: من
 
 

 . چشمامو باز کردمي سر درد اروم الباحس
 .  چراغ که درست تو چشمم خورد چشمامو بستمنور

 .دیدی تار مکمی چشمام
 . روهم فشارشون دادم بعدش اروم بازشون کردمکمی نی همواسه
  اومدادمی تمی موقعتازه

 . گردنم و منم از هوش رفتمي زد رويزی چهی با یکی که زدمی با سرهنگ حرف مداشتم
 . رو کنار بزنمکردی متمی بود و اذختهی صورتم ري که رویی و موهاارمی دستامو بخواستم

  نتونستماما
  دستامو تکون بدمتونستمینم
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  دستامو بسته بودنیلعنت
  زور زدم نتونستم دستامو باز کنمهرچقدر

 . محکم با طناب بسته بودنشیلیخ
 .شهی مچ دستام داره خورد مکردمی بود که حس ميجور
 نجام؟ی اخه من چرا ایلعنت
  دست و پامو بستن؟چرا

 دن؟ی فهمیعنی
 . فکر وحشت برم داشتنی ابا

 شه؟ی می چحاال
  دهنم رو قورت دادمآب
  هـــــــــــــــــست؟ی هست؟الووووووو با شمام ها کسی کسيآهــــــا: داد زدمبلند

 . شدانی چارچوب در نماي تویکلیونه و ه چهارشي در باز شد و قامت مردهوی
  کردمزی رچشمامو

 نمشی خوب ببتا
 دمی که جلوتر اومد واضح صورتشو دکمی

 یعوض
  بودآرتام

 .کردی نگام مشخندی با نداشت
  قدم اومد جلوچند

 .دیچرخی دورم مکردی و روشن مگارشی که سيهمونطور
  بفهمم؟تونمی نمي کرد؟فکری زرنگیلی خيتو فکر کرد:  زد و گفتگارشی به سیپک

  کجاست؟نجای انجا؟اصالی اي منو اوردی چي؟برایگی می چيدار:من
 .ی خر فرض کنیتونی نمگشتم،منوی من همون راهو برميومدی می تو داشتیدختر وقت:  سر داد و گفت ي اقهقهه

  کردم خونسرد باشمی سعی ولکردمی می ترس داشتم غالب تهاز
  دختر بودمهی من خالصه

   مونث بودموهی
  بودي عادترسم
 . رو داشتمدنی ترسحق
 .ارمیمن از حرفات سر در نم:  کردم صدام نلرزهیسع
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 . اونوقتی احمقیلی؟خيدیواقعا؟جناب سرگرد واقعا نفهم: ارتام
 .چشمام گشاد شدن 'سرگرد' اسم دنی شنبا

 .دیتپی تند تند منمی مثل قلب گنجشک تو سقلبم
 بود؟ دهی از کجا فهمی لعنتنیا

 . گفتم شانسمو امتحان کنمی نداره ولی فرقدونستمی منکهی کردم انکار کنم با ایسع
  من؟ی خورده به سنگ؟سرگرد؟اونم نه هرکس؟سرتیگی مي داریچ: من
 .ي دارازی ننی تو قسمت انکارش به تمری گفت ولنی آفرتیگری به بازدی باگه،واقعایعسل بسه د:  و گفتدیخند

  روهم گذاشتمچشامو
 یلعنت

  نفرت زل زدم تو چشماشبا
 .دیشی مری به حالتون نداره اخرش دستگی هم فرقی منو  بکش؟اگهیخب که چ:  زدم و گفتميپوزخند

  شد و اومد سمتم و دستشو برد باال و محکم کوبوند تو صورتمیعصب
  بودادی زیلی ضربش خشدت

  به راست کج شدصورتم
 .ختیری منیی از گوشه لبم داشت پای گرمعی کردم ماحس

 هه
 . که تو چشمام بود زل زدم تو چشماشی جسارتبا

 .سادی زد و رفت پشت سرم وای بدجنسلبخند
  کنه؟کاری چخواستیم

  فکرا بودمنیتوهم
  حس کردم دستم سوختکه
  زدمي بلندغیج

  کثافتیلعنت
 . رو کف دستم خاموش کرده بودگارشیس

 یعوض
  بودیلی خسوزشش

 سوختی مداشت
  اجازه ندادمی ولزنی برخواستنی ماشکام

 . کنمهی گری عوضنی اي جلوخواستمینم
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 .شتی پارمیناراحت نباش دوستات رو هم م: ارتام

  حرفش لرزه به تنم افتادنی ابا
  وحشت کردمگهی دی کلمه واقعبه

 ندارم کاره ي اونا کارنترس با. فکر کنهیتو اول به فکر خودت باش بعد به بق: زد و گفتي پوزخنددی حال خرابم رو دیوقت
 . با توعهیاصل

  تفاوت نگاهش کردمیب
  مهم نبودبرام
 کشتی منو مزدی بهتر اگه مچه
  ازش نداشتمي واهمه اچی منو بکشه هخواستی ماگه
 دمیترسی مزی چهی فقط از من
  بودمی رفتن پاکنی از باونم
 نی همفقط

  ذاشتمی مدینبا
 ..!! اون اصالی بود ولی مرگ هم راضبه

  برام مهم نبوديزی پشمرگ
 شکست، مـــرْدم "ستیحست برام مهم ن" لهم کرد  و قلبمو با حرف نی اون شب که رادومن
  تموم شدمگهی شب من داون
 .زنی رفت به اشکام اجازه دادم بررونی بیوقت

 .ختنی رو گونم ریکی یکی اشکام
 شه؟ی می چیعنی ایخدا

 رن؟ی محموله رو بگي تونستن جلوحداقل
  کجان؟هی بقاالن
  کنم؟کاری چایخدا

 رون؟ی برم بي چجوراالن
 . رو در اورده بودنمی و گردنبد و ساعت مچگوشواره

 . با سرهنگ ارتباط برقرار کنمتونستمی با اونا مفقط
 یلعنت

........ 
 . به شدت باز شد که سرمو بلند کردمدر
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 .پرت کردن رو وسط اتاق نی و عطا و امنی تا از اون غول تشنا رادوسه
 . اونارو هم بسته بودنيدستا
  متوجه من نشده بودنهنوز
 . جا خورددنمی سرشو برگردوند که با دنیرادو
  براش تنگ شده بوددلم
 .هی چند ثاني بودمش اونم فقط برادهی هفت روز فقط دوبار ديتو
   بودیی غوغاهی دلم تو
 . تو ظاهرم خودمو سرد و خشک نشون دادماما
 . عطا نگامو به زور ازش گرفتم و دوختم به عطاي صدابا

 .دنی از کجا فهمیلعنت:عطا
 دونمینم:من

  نقطه نامعلومهی توهم و زل زد به دی کشاخماشو
 .کردمی اما سرمو بلند نمکردمی و رو خودم حس منی نگاه رادوینیسنگ

  بود؟ی چي رفتارش برانی ادونمینم
   گذشتي ها همونطورساعت

 .نیی و سرش و انداخته بود پازدی نمی که کال حرفنیام
  نقطههی فقط اخم کرده بود و زل زده بود به عطا
 کردی هم فقط داشت نگام منیرادو

 شدمی نگاه گرمش داشتم ذوب مریز
 . و سرمو بلند کردماوردمی سر طاقت ناخر

  توهم بوداخماش
 . کردمتعجب

  شده؟یگوشه لبت چ:نیرادو
 ها:من
 
 

  گوشه لبت چش شده؟گمیم:نیرادو
   توهمدمی کشاخمامو

  توچه؟به
 شعوریب
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 . وارد شدنلی نداره که در باز شد و ارتام و دنی دهنمو باز کنم و بگم به تو ربطخواستمیم
 . گفتنی و روبه رادودی بلند خندارتام
 من زدمش،چطور؟: ارتام
  توهمدی اخماشو کشنیرادو
 . گردنش متورم شده بودرگ
  بودنينطوریهم هم نی و امعطا

  چشونه؟نایا
  من نگران شدن؟واسه

  شدن؟ی خاطر من عصببه
 هه
  به درك بابانیبر

 . زدم که هرسه تاشون سراشونو برگردوندن سمتمي صدادارپوزخند
 . حس کردم چشماش رنگ غم گرفتدی پوزخند رو لبم رو دنی رادویوقت
  ندادمیتیاهم
  مثل خودش بودمیی روزاهی منم
 دمیدی نفرت تو چشاش رو می وقتمنم
 گرفتی مدلم
 .شدی دلم فشرده مدمیدی پوزخندش رو می وقتمنم
 شدمی منی غمگدمیدی رو مروحشی نگاه سرد و بیوقت
 کرد؟ی مکاری اون چیول

  مهم بود؟براش
  براش مهم بود؟میناراحت

  که نهمعلومه
  برگردوندملی سمت دنصورتمو

 کردی با نفرت نگام مداشت
  زدمي اونم پوزخندبه

 شهی چشاش پر نفرت مشمی با هرکس روبرو مدونمی نمکال
  واسم اصال مهم نبودلی نفرت دنالبته

 . جهنم بزار متنفر بشهبه
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  هم بهتریلیخ
 ...........ااای نفرت بعضیول

 .سادی جلوم وااومد
  بودنختهی موهام باز شده بودن و دورم رتموم
  هم از سرم افتاده بودشال

 . که سرمو عقب بردمدی گونم کشي رو نوازش وار رودستش
 . گونمي و بعدش محکم زد رودی گونم کشي زد و دوباره دستش و رويزی تنفر آملبخند

 . به سمت چپ کج شدصورتم
 . تو شکم هر کدومشون زدني اون سه تا بلند شد که غول تشن ها به سمتشون رفتن و لگددادی داد و بيصدا

 سوختیور م راست صورتم بدجسمت
  محکم زده بودیلیخ

 .مونهی گونم مي بودم که رد انگشتاش رومطمئن
 . که سرم به عقب خم شددشونی محکم کشهوی زد و دستشو تو موهام فرو برد و ي لبخنددوباره

 دمی کشي بلندغیج
 دیکشی بد میلی خموهامو

 .شهی موهام داره کنده مکردمی داشتم حس مگهید
 !!!!!!!!دی،نباي افتادی با من در مدی سرگرد جان،نبايبد کرد: صورتم و گفتي رو اورد جلوصورتش
   زدميپوزخند

  نذاشتن محموله رد بشه؟نقشت خراب شد آره؟سای شد؟پلیچ: من
 . گونه چپم زد که صورتم به راست کج شدي روگهی محکم دیلی سهی و دی هم سائي رودندوناشو

 .فت که اومد پوزخندم کش رنی داد رادويصدا
 یولش کن لعنت:نیرادو

  کارا باهاش دارمیلی خشهینه نم:  به سمتش رفت و رو بهش گفتلیدن
 .لی دني شد و با پاش محکم زد رو ساق پای عصبنیرادو

  از درد قرمز شده بودلیدن
 .ستنی دستشو بلند کرد و بهشون گفت والی هجوم ببرن که دننی خواستن به طرف رادوهی و بقارتام
 ضربتو سر نی ای هست درضمن تالفسهیکار من فقط و فقط با خانوم پل. ندارميگفتم با تو شماها کار:  گفتنی رادوروبه

 .ارمیعسل در م
 . گشاد نگاهش کردمي چشمابا
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 . در نظر گرفتمی خوبيخودتو آماده کن عسل خانوم،برات مجازات ها:  سمتم برگشت و گفتبه
 دمی لحظه به خودم لرزهی
  داشتم فکرش هم واهمهاز
 دمیترسی میلیخ

 سوختی داشت مدستم
  از دردش کم نشده بودهنوزم
 زدنی نمی حرفچکدومی هپسرا
 . اخم کرده بودن و رگ گردنشون متورم شده بودفقط
 دیکشی میقی عمي فقط نفس هانیرادو
 . فروکش کنهتشوی عبانخواستی کنم مفکر

  رو دوست داشتمتشی عصباننیا
  فی حیول
  خراب کردوی همه چنی که رادوفیح
 . بشمنی کرد من نسبت به همه مردا بدبي که کارفیح

  دور اتاق رو از نظر گذروندمهی بلند کردم و سرمو
 . کارم سراشونو بلند کردن و زل زدن بهمنی ابا

  بهشون ندادمیتیاهم
 . کردم و گوشه به گوشه اتاق رو با دقت نگاه کردمزی رچشمامو

  هستینی مطمئن شدم نه دوربیوقت
 یکروفونی منه

 . به سمتشون برگردوندمسرمو
  با زبونم تر کردملبامو
 فکر کنم هنوز متوجه نگار نشدن: من
 کمکمون کنه تونهی که می نفهمن چون تنها کسدوارمی ، و امسهی اونم پلدنیاره هنوز نفهم: سرشو تکون داد و گفتعطا

 .نگاره
 .دنی مارو فهمهی روحشم خبر نداره که قضی به نظرم اون حت؟یدونیاز کجا م: من
 .می شدبی غییهوی که نفهمه هممون ستیاونقدرا هم خنگ ن: عطا
 .هی حرفنمیا:من

 گفتی مراست
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  بشهالیخی و بی نگار نزنه رو کانال خنگدوارمیام
  مشکوك بودکمی نی و اگفتی نمیچی هنیام
 . ندهينزنه و نظر ی حرفنی و اممیوفتی بری گي بودم که ما تودهی حاال ندتا
  بودرممکنی کامال غیعنی
  بوددی بعي فردنی همچاز

  رو فقط دستاشون رو بسته بودنپسرا
   محکم هم از دستام و هم از پاهام بسته بودنیلی منو خاما

 ستی که انگار اگه اونا فرار کنن براشون مهم نيجور
 ......!!!!!! مناما
 گفتی نمیچی هیشکیه
  گفتن نبودي برايزی چیعنی

 زدمی اما دم نممردمی فقط داشتم از سوزش دستم ممنم
 ومدی هم در نمکمیج

 کردی متمی اذیلی خيزی چهی فقط
  بودنی رادورهی خي نگاه هااونم

 شدمی نگاهش داشتم ذوب مینی سنگریز
 . چش شده بودنی ادونمینم

  دوسم ندارهگفتی نممگه
 ده؟ی می کاراش چه معننی اپس

 
 

 شدمی مدی نا امواشی واشی داشتم
  بودمدهی به آخر خط رسگهید

  تموم بشهينجوری اکردمی نمفکر
 . و دارودستش نبودلی از دني ساعت گذشته بود و هنوز خبرچند

  داشتمی استرسهی
  دلشوره بدهی
  افتادمدمی که دی خوابادی
  خشکم زدهوی

 دییدوی داشت دنبالم مزی تي با چاقولی دندمی خواب دتو
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  پرت شدمنیی از صخره پاکه
  دهنمو با سرو صدا قورت دادماب

 .......نیی شدم پاپرت
 .......یعنی
 رم؟یمی میعنی
  تموم شد؟یعنی

  قدر بود؟نی فقط همعمرم
 )عسل چرت و پرت نگو بابا خواب زنان چپ است(
 ؟یدونی کجا ماز
 )گهی ددونمیم(

  جون من برو حالت رو ندارموجدان،
 )باشه(

 .گوش کن حرف نیآفر
 نی سمت رادوبرگشتم

  شروع کردم به حرف زدنی چرا ولدونمی نمهوی
  فکربدون
 نی زل زده بودم تو صورت رادوفقط

  مخاطبم هرسه تاشون بودیول
  بچه ها: من
  آخراشهکنمی حس مگهی دمن
  خوب بودیلی باهاتون خي همکارتی مامورنی ايتو
  خوشحال شدمیلی کار با همتون خاز

 شهی داره تموم مگهی دکنمی حس ممن
 .نی حالل کننیدی دي بدیخوب

 دمی با غم خندبعدش
  هرسه تاشون جمع شدياخما
  باز متورم شده بودشیشونی رگ پنیرادو

 وفتهی نمی اتفاقچیه.عسل خفه شو:دی شدش غردی کلي دندونانی باز
  چرادونمینم
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  تلخ شده بودمیول
 رفتارم،کالمم،گفتارم

  تلخ شده بودی چهمه
 . زنده بمونمزارهی نملی دن؟مطمئنمیدونینه از کجا م: من
 ................................خورهی مکنه،گوهی غلط ملیدن:  داد زدنیرادو

 جدهی هی منفسم،منی فحش هاش روبنوخوامی نمدمی خجالت کشگهیگه،دی مجدهی مثبت هی ناموسي فحش هانجایا*
 *هستم

  گشاد شده بودچشمام
 کردمیداشتم نگاش م دهن باز با

 .گفتی متی با حرص و عقبانیلی رو خحرفاش
 . الل شدمگهی گفت که دي چنان بلندي خفه شوهی که رمیمی خواستم بگم من مدوباره

 کردنی به پا می دلم داشتن عروستو
 کردنی قند آب ملوی کلویک

 .زدنی مي جا بگم داشتن بندرهی کال
 .دیکوبی منمی دوباره به تپش افتاده بود و تند تند به سقلبم
  دوسش دارمیلی من هنوزم خیلعنت

   اون دوسم ندارهدرسته
  من عاشقشمیول

 . وارد اتاق شدننی زمي موجودانی ترزی تو افکارم غرق بودم که در باز شدن و نفرت انگيهمونطور
 . رو لبشون داشتنیهی کري لبخنداهمشون

  تو سرشونهی چدونستمینم
 ادی به سرم بی قراره چدونستمینم

 . به سمتم اومد و دستو پامو باز کرد که چشمام از زور تعجب قلمبه شدنارتام
 .واری سمت ددی بزنمش که زود دستامو گرفت و و منو کشیکی خواستم

   از دستش خالص بشمکردمی و تالش مکردمی تقال میلیخ
 . گوشمي محکم خابوند رویلی سهی شد و ی کارم عصبنی ابا
 کردمی طرف صورتمو حس نمهی
 . حس شده بودیب

 . سرمي گردوند و دستامو برد باالبرم
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  دهنمو قورت دادماب
 . کنهکاری چخواستی نبود ممعلوم

 . سرم بستي باالي لهی با دستبند به مدستامو
 ؟یکن... کاریچ....یچ...يخوایم:من
 .میرسی هم مشیش به بقتازه اولشه صبر داشته با: و گفتدیخند

 . برم داشتوحشت
 .دمی از ترس لرزشدی مکی که بهم نزدی کسي قدماي بودم که با صداسادهی وايهمونجور

  حبس شده بودنمی تو سنفسم
  حس کردم نفسم رفتهوی
 دمی کشي بلندغیج

 سوختی داشت مکمرم
  زمي بلندادی رو که زد فري بعدي ضربه

  شالق افتاده بود به جونمبا
  شده بودی باهم قاتنی رادوي هاادی من و فريغایج
  درد داشتمیلیخ
 زدی کوب داشت به کمرم شالق مبه
  و درد داشتسوختی میلیخ

 مردمی مداشتم
 . دست از شالق زدن برداشتلی دني صدابا

   اومد و دستامو باز کردارتام
 . فرود اومدمنی که دستامو باز کرد رو زمنیهم

 رفتی مجی گسرم
 دمیشنی می نامعلومي هايصدا
  پررنگ تر بودنی رادوي توشون صدافقط
 .دادی و ارتام فحش ملی و به دنزدی با داد داشت اسممو صدا مکه

 .دمی نفهميزی چگهی رو هم افتاد و دچشمام
 
 
  چشمامو باز کردمشدی مدهی که رو صورتم پاشی آببا

   تا سرفه کردمچند
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  درد و سوزش کمرم برگشته بوددوباره
  دست و پامو نبسته بودنارنبیا
 ادی سرم بنی بعد از ایی فکر کنم قراره چه بالدونستمی نمگهید

  زجرم بدهخوادی منهمهی چرا ادونستمینم
  کارت رو راحت کنخب

 میشونی و بزار وسط پاری رو بتفنگ
  خالصم کنکی شلهی با و
  ذره ذره زجرکشم کنهخواستی میول
 . گرفتقمی برداشت سمتم و از زی خلی دنهوی

  باز چرا سگ شده بوددونمینم
 .دونستمی رو نملشی شده بود و دلیعصب

 .ییپس تو دختر محمدرضا: دی شدش غردی کلي دندونانی باز
 گهی می چدمی فهمینم

 م؟ی کدختر
 . زور اب دهنم رو قورت دادم و گفتمبه

 ؟یگی مي داریچ:من
  بود؟یاسم پدرت چ:  و گفتدی رو سفت تر چسبقمی کرد و ي قروچه ادندون
  اوردمی نفس کم مداشتم

 . زور گفتمبه
 ؟..کار......یچ... يخوایم: من

 . تکونم داد که دل و رودم اومد تو حلقممحکم
  تو مشتش گرفتشتری رو بقمی

  بود؟ی اسم پدرت چگمیسوالمو با سوال جواب نده دختره کثافت م: دی غرلیدن
 ییایم......ـیشهاب ک....شهـ: من
 ؟یچــــ:  گفتم ارتام ناباور گفتنوی ایوقت
  اوردمی در نمسر

  چشون بود؟نایا
  براشون اسم پدرم مهم بود؟چرا
 . پرتم کردنی شد و محکم سمت زمی عصبلیدن
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  پهلوهام حس کردمي رو توي بددرد
 .ولش کن کثافت) یفحش ناموس.......(ـی دیعوض:  زدي از اونور عربده انیرادو

  شدمخوشحال
  دی طول نکشادی زیول
  به حرفش نداد ویتی اهملیدن

 .دی اومد سمتم و از موهام گرفت و به سمت باال کشدوباره
 .دمی گذاشتم و خودمو باال کشنی زمي نشه دستامو رودهی و موهام کشرهی دردم نگنکهی ايبرا
 یحدس زده بودم دختر محمدرضا باش: لیدن

 .ی شهاب بود عوض من اسمشه؟پدریمحمد رضا ک: دمی غراروم
 .سهی خانوم پليسار.ي خبر نداریچی رفته بود شما از هادمیواااااااو :  و گفتدیخند
  دهنمو قورت دادمآب

 نی ول کرد که افتادم رو زمموهامو
  حبس شدنمی به شکمم زد که نفس تو سی و لگد محکمبرگشت

  شکمم حس کردمری رو زي بددرد
  از درد به دندون گرفتملبمو

  کنمهی گرخواستمینم
 بردنی شده بودن داشتن منو تا مرز مردن میکی درد شکمم و سوزش کمرم باهم یول
  درد داشتمیلیخ
  نتونستم تحمل کنمگهید

  راه خودشونو باز کردناشکام
  کردمهی صدا گریب

  رفتنرونی اتاق که باز
 . زد که چشمامو بستميادی فرنیرادو
 . نشستکمی و نزدشمی بسته اومد پي بلند شد و با دستااروم

  بودی چشماش غم بزرگتو
  رو لبام نقش بستی تلخلبخند
 ؟یناراحت.....چرا...چـ:  گفتمدهی بردهی شده بود،برفی که از زور درد ضعیی با صدااروم

 .....يمتنفر....که ازم....کـ.....تو
 ینیبب....رو...نحسم.....ختیر...خـی ريخواینم....یحت...حتـ
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 ....يبریم..لذت....شدنم...شکنجه...از....مطمئنم..م
 نه؟...مگه..مگـ

  روهم فشار دادچشماشو
 نه؟....مگـه:من

  نگووویچیعسل ه: گفتي دورگه اي صدابا
  دادمادامه
  که تلخ شده بودمگفتم
  کرده بود تلخ بشمي کارنیرادو
راح....رمیمیم...من...آخرش....یکن...يدلسوز....واسم....خوادینم....نماال.....يمتنفر...یگفت...خودت..تو....ندم...ادامـــه...چـرا:من
 ....گهید....یشیم...ت
 .ینیبینم....رو...نحسم.....ختیر

 ،يریمیتو نم. نگویچی هگمیعسل م:نیرادو
  گفتي ارومتري صدابا

 .ي ندار،حقيری بمدینبا: نیرادو
 دمیخند
 تلخ
  از دردپر
  از غمپر

راحت ...شهیم...تموم....گهید...دونمیم..من..يندار...نانیاطم...خودت...ي..به گفته...خودتم....نیرادو:من
 .....یشیم...خالص....یشیم

 .دی باز کرد و غرچشماشو
 يری بمدی نبایعنی يری بمدی نباگمی میساکت شو،وقت. نگویچیه.خفه شو عسل: نیرادو

  تعجب نگاش کردمبا
 دمشیدی مينطوری بار بود که انیاول
 دی دلم لرزته
  شدمي جورهی

  گرفتدلم
 دیدرخشی  مچشاش

 ڪ اشـــــــاز
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  رنگش رو پوشونده بودی خوشگل و جذاب توسي از اشک چشاي اهاله
  تحمل کنمتونستمینم

  کردندنی شروع به باراشکام
 . گاز گرفت و سرشو برگردوندلبشو

  کردمهی بستم و از ته دلم گرچشمامو
 .گرفتیداشت اوج م واشی واشی هقم هقم
  اومد تولی در باز شد و دنکه
  نشستهکمی نزدنی رادودی دیوقت

 . شدیعصب
  گوشه اتاق پرتم کردنی سمتم هجوم اورد و از بازوم محکم گرفت و دورتربه

   برخورد کردواری که با دکمرم
  رفت رو هواغمیج

  درد اومد سراغمدوباره
 . به صورتش زد که حس کردم قلبم فشرده شدی به سمتش رفت و مشتلی داد زد و بلند شد و که دننیرادو
 نی افتاد زمنیرادو

 . از خودش دفاع کنهتونستی بسته بود و نمدستاش
 .نی رو صورت رادوزدی رو شکمش نشست و با مشتاش ملیدن

  صحنه رو نداشتمنی اتحمل
 .شد بزنه رو هوا خشک نی تو صورت رادوخواستی که مي زدم که مشت بعدغیج

 . سمتم که با التماس نگاهش کردمبرگشت
 ...کن....ولش....کنمیم...خواهش....خـو:  گفتمیفی ضعي صدابا

 ...کن.....ولش....تروخدا....کنمیم....خواهش
 . رو ول کرد و از رو شکمش بلند شدنی که رادودی دی تو صورتم چدونمینم
 
 
 . سمتم اومد و از موهام گرفت و بلندم کردبه

  رو حس کردمي بددرد
 شدی داشت کنده مگهی دموهام
 . گاه قرار دادم و بلند شدمهی گذاشتم و تکواری رو ددستمو
 . کهیفهمیم.ی خودت جورشو بکشدی کامال بزنمش،پس باینذاشت:  گوشم اورد و گفتکی نزدسرشو
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 زدی تو دهنم مقلبم
 دمیترسیم
 دمیترسی ملی دناز

 نی تروحشتناك
 نی ترپست

 نی رحم تریب
  بودمدهی عمرم دي بود که تا حاال تويمرد

 ومدی خون مشینی انداختم که داشت از بنی نگاه به رادوهی
  زده بودتشي بدجوری عوضکثافت
  نداشتمناروی اتحمل

 نمی صحنه رو ببنی اتونستمینم
  بستمچشمامو

 نمی عاشق رادومن
  وار دوسش دارموانهید

  براش جونمم بدمحاظرم
 . چشمامو باز کردمي به دندون گرفتم و اروم اللبمو
 . گفتماروم
 ....باشــه...بـ:من

 . که سرم به عقب خم شددی کشنیی تر شد و محکم موهام به سمت پاي چرا جردونمی حرفم نمنی ابا
  درد اخمام رفت توهماز

 ؟ي نجاتش بديخوای م؟هان؟چراي اون کتک بخوري به جايخوای چرا میلعنت: دی گوشم غردم
  بهش بگم چون عاشقشمخواستمیم

  دوسش دارمچون
  نهیول
 گفتمی مدینبا

 .کردی رو شکنجه منی و رادوکردی عذاب بکشم منو ول مشتری بنکهی اي برادی شاگفتمی ماگه
که ... منمنیا..آخرش...ندارم..يدیام... منگهید..درضمن...داره؟...یفرق...چه...تو...واســه:  گفتمدهی بردهی برنی همواسه

 نه؟..مگه...زجر بکشن...هودهیب...اونا....پس چرا...رمیمیم
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 آره؟باشه پس ي نداريدی امکردم،کهی که فکرشو می هستی گفت،باهوش تر از اوننی بهت آفردیبا:  زد و گفتيپوزخند
 چشماشون تورو تا ي اونا کار نداشته باشم و جلوه،بای فکر خوبیراست. بکنتی بعديخودت رو آماده شکنجه ها.یخودت خواست

 . هم اونایکشیهم تو زجر م.سر حد مرگ بزنم
 .دی حرفش بلند خندنی بند اپشت

  افکارش زدمنی به اي دلم پوزخندتو
 .گزهی هم ککشون نمرمی اگه من بماونا

 . بستمچشمامو
  سخت بودیلیخ
  سختیلیخ
 .واریکردم گوشه د همون چشم بسته سرمو تکون دادم که پرت با

 .دمی شکستن استخونامو شنيصدا
 ومدی آخمم در ناما
 . اتاق خارج شداز
  بلند کردن دستم رو نداشتمينا

 .کردی بدنم ضربه خورده بود که کوفته شده بود و درد ماونقدر
 نای اي با همه یول

 . بود به زور بلند شدمی گذاشتم و با هر بدبختواری دي گاه روکهی به عنوان تدستمو
 . بود و چشماش بسته بود حرکت کردمدهی دراز کشنی زمي که رونی لنگون به سمت رادولنگ

  براشرمی بمیاله
 .ختنیری دونه دونه اشکام مداشتمی که به سمتش برمی هر قدمبا

 ینی حال عشقتو ببنی که اسخته
  سختهیلی خسخته
 شدی داشت فشرده مقلبم
 .دادی قلبمو تو مشتش گرفته بود و داشت فشار میکی انگار

 
  نشستماطی با احتکنارش

 دیترکی داشت از غم و درد مدلم
 . لبش بردمکی شالمو گرفتم و نزدگوشه
 . شده بود پاك کردمی لبشو که خونگوشه
  صورتشي روختنیری ماشکام
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  شده بودسی من خي از اشکاصورتش
  باز کرد و زل زد تو چشمامچشماشو

  پشت چشاش پنهون بودنی بزرگغم
 نمی ببتونستمیم

  حرف زدن نداشتي نااونم
  بد زده بودتشیلی پست خلیدن
  دستش بشکنهیاله
  کردهکاری با عشقم چنیبب

 لی دنيری بمیاله
 . توختنی که دوباره در باز شد و همشون رکردمی پاك مشوی داشتم صورت پر از خونيهمونطور

 .شستم اخماش رفت توهم ننی رادوشی پدی دی وقتلیدن
 .گمشو اونور:دی کرد و غري قروچه ادندون

  از کنارش بلند شمخواستمینم
 خواستی نمدلم
 .نی بکنه تو فقط کنارش بشخوادی مي هرکارلی بزار دنگفتی مقلبم

 کردی رد منوی عقلم ایول
   نه به نفع منهنی ببره و مطمئنم که ای پنی به عشقم نسبت به رادولی ممکن بود دنکردمی تابلو ميادی زاگه
 .هی به نفع بقنه
 

 . گفتمیفی آخ ضعهی بلند شدم و که آرتام اومد و از بازوم محکم گرفت که نی از رو زماروم
 . ترکی رو اورد نزدی دستش صندلیکی اون با

 .ی و بالفاصله نشستم رو صندلارمی رو گذاشت رو شونه هام و محکم فشار داد که نتونستم دووم بدستاش
 . واسه خودش برداشت و نشست روشی صندلهی دستش اومد و ي با چند تا برگه تولیدن

  زد بهمزل
  حال نگاهش کردمیب

 . تو اون سرشهی چگهی حدس بزنم دتونستمینم
 ادی سرم بیی قراره چه بالگهی حدس بزنم دتونستمینم
 . گشاد نگاهش کردمي قهقهه زد که با چشماهوی

 شهی باورم نم،اصاليواااا: لیدن
 . کنمداشی تا پگشتمی ها بود که داشتم دنبال دختر محمد رضا مسال
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 نی رو ببسرنوشت
  محمدرضا شده بود پرستارمدختر

 سهی همه مهم تر دختر خانوممون پلاز
 ....ارمینم...در...سر...یچیازه...من....بزن...حرفتو...پوست کنده...و ...رك:  لب باز کردماروم
 . کنمفی قصه تعرهیبزار واست .باشه:  و گفتدیخند

 
 
 . کنمفی قصه تعرهیبزار واست : لیدن

  بود به نام اردالني مردهی يروز
 لی پسر داشت به نام دنهی که

 . همو دوست داشتنیلی دوتا پدر و پسر خنیا
  کنم براتخالصه

 . وارد باند شدسای از پلي نفوذهی روز هی
 . اعتماد کرده بودیلی بهش خاردالن

 .دیفهمی نميزی بود و چکی قصممون کوچلی موقع ها دناون
  ابلهي نفوذهمون
  کثافتسی پلهمون
  کشتلی دني رو درست مقابل چشمااردالن
 . کشتشکی شلهی اردالن گذاشت و با یشونی رو درست وسط پتفنگ

 .دی خودش اون صحنه رو دي اون روز با چشمالیدن
  بودکی کوچدرسته

  فرار کنهدی که بادونستی و مدیفهمی ماما
  اونجا فرار کرداز

 . قصمون بزرگ شدلی ها گذشت و دنسال
 
 شدی که از دهنش خارج می هر حرفبا

 شدی چشمام گشاد و گشاد تر ممن
  دهنمو قورت دادماب

  برام سخت بودنای اهضم
  به گوشام اعتماد کنمتونستمینم
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 ...برگشت واسه انتقام:  لیدن

 .... از قاتل پدرشانتقام
  قاتل پدرش رو بکشهخواستی ماولش

 ..ـ. زجرش انتخاب کردي براي راه بهترهی یول
 . که زنش حاملسدی کرد و فهمقیتحق
  کرد و صبر کردصبر
  اومدای بچشون به دنیوقت

  همون روز اولدرست
 دی رو دزدبچه
 .شدنی که بچه دار نمي خانواده اهی و داد به دی رو دزدبچه
 . با خبر بشهقتی بچه از حقدی اونا داد تا بزرگش کنن و بهشون گفته بود که نبالی رو تحوبچه

  بزرگ شد و بزرگ شددخترك
  زد به سر زن و مردهوی

  عذاب وجدان گرفته بودنایگو
  حس گناه بهشون دست داده بودایگو

 . رو بگنی به دخترك همه چخوانی قصه رفتن و بهش گفتن که ملی دنشیپ
  بهشون نگفتيزی چلیدن

  اونا هم خوشحال شدن و به خونه برگشتنکه
 . پنهونهزای چیلی خلی پشت  همون سکوت دندونستنی نمیول

 . روز دستور داد که مرد و زن و دختره رو هم بکشنهمون
   اگه دختر بفهمهدونستی مچون

  بود کاراش رو خراب کنهممکن
 .......یول

 . کنندای احمق نتونسته بودن دختره رو پيپسرا
 .نیرزمی آب شده بود رفته بود زانگار

 
 .شدی داشت روح از تنم خارج مکردمی حرفاش حس منی ابا

  ممکن بودری غنای اباور
  شوك حرفاش بودتو
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 ....... ندارهامکان
 
 .چند سال گذشت و من همچنان دنبال دختره بودم که نگو پرستارم شده بوده:  تمام ادامه دادیرحمی ببا

  داره نه؟خنده
 دادمی پرورش منمی مار تو آستي نحوبه

 یراست
  پسر هم داشتههی دمی ها فهمیتازگ
   پنهون کرده بودننگو
 

 ؟یمگه نه جناب سعادت:  برگردوند سمت عطا و گفتسرشو
 زده بود به من ناباور زل عطا

 .زدی اونم تعجب و شوکه شدن موج مي چشماتو
  غم تو چشماش نشستهوی

  پر از اشک شدچشماش
 ........عسل:  لب گفتری زاروم

 
 
 اوردمی سر در نمیچی هاز

 ه؟ی حرفاش چیمعن
 دمیفهمی نمیچیه
 گفت؟ی داشت می چلیدن
 کرد؟ی صحبت می چاز

 محمدرضا
 ه؟ی اسم کنی اصاحب

 زنه؟ی داره راجب من حرف مکنمی حس مچرا
  منم؟لی قصه دني شده دهی اون دخترك دزدکنمی حس مچرا
 ام؟ی آدم دننی بدبخت ترکنمی حس مچرا

 چرا؟
  من؟چرا
  چرا؟ایخدا
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  کردم؟کاری من چمگه
  کدوم گناه؟به
 دم؟ی که دارم من پس مهی تاوان چنایا

  درك کنمتوستمینم
  داشته باشم؟ی آرومی زندگهی تونمی من نمچرا
  ام؟ي بدآدم
 کنن؟ی دارن با عجز نگام منی و رادونی عطا و امچرا
  نگاه هارو دوست ندارمنی امن
  متنفرمي از ترحم و دلسوزمن

  چشون شده؟نایا
 کنن؟ی مينجوری اچرا
 
 یجناب سرگرد عسل سعادت: لیدن

  دنباله توامشهی وقت پیلی خمن
  کردمداتی حاالهم که پو

 ي قسر در بري زودنی به ازارمینم
  مطمئن باشنویا

  باشمنتظرم
 .امی مگهی ساعت دچند

 می تو شوك حرفاش بودهممون
  هضمشون کنمتونستمینم

  منیعنی االن
 ستم؟ین..ییایمیک...شهاب...دختر....من
 میدی که میی اون خواباي همه پس
 ...... مامایوقت
  مامان؟هه
  منو ببخشگفتی مالی لیوقت
 می ازت پنهون کرديزی چهی ما گفتی میوقت

  بود؟نی منظورش ایعنی
 ومدی باال نمنفسم
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  کم اورده بودمنفس
  مشت کردم و رو قلبم گذاشتمدستمو

  نفس بکشمی درست و حسابتونستمینم
 یلعنت
  بدبخت باشم؟نهمهی ادمنی باچرا
  چرا
  کردمی من چه گناهاخه
  چرا اخهخدا
 رمی بمخوامی میلعنت

  خالص بشمرمی بمخوامیم
 زدی مي روبه کبودرنگم

 . با اون حالش دستاشو باز کرد که زود بلند شد و اومد سمتمي چجورنی رادودونمینم
 . تو بغلش و دستشو گذاشت رو سرمدیکش

  مشت زدمنشی جون به سیب
 ....کن...ولم....يمتنفر...تو ازم...کن..ولم......رمیبم....خوامیم: من
 . اوردی کمرم فشار ارومبه

  پهنش فشار دادمنهی رو سسرمو
  بوددهی امونم رو برهیگر

  هق هقم کليصدا
 اتاق رو پر کرده بود 

 .عسل اروم باش:  گفتي دورگه اي رو گذاشت رو سرم و با صداچونش
  بودی کلمش کافنی همفقط

 . بهم القا شدای دنارامش
  شدماروم
  هقم قطع شدهق

 کردمی نمهی گرگهید
 .دمی مشامم کشي عطرشو توي و بودمی کشیقی که نفس عمدیچی پمینی بي عطر تلخش تويبو
  بودی حس خوبیلیخ

  تو آغوشش بمونمخواستمی مفقط
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 . منو از خودش جدا کردلمی برخالف میول
 . و عطا برگردوندمنی سمت امصورتمو

 کنمی دارم نگاهش مدی دی وقتنیام
 .نیی انداخت پاسرشو

 . جاها بکشهنی قراره کار به ادونستمیم،نمخوایعسل معذرت م:  گفتی ارومي صدابا
  نگاهش کردمجیگ

 ه؟یچ...منظورت: من
 سرهنگ بهم اخطار داد که نگم،از ی بهت بگم ولخواستمی،می هستی تو دختر سرهنگ سعادتدونستمیمن از اولش م: نیام

 .ی بفهمتی مامورينظر سرهنگ بهتر بود که تو
  کنترل از دستم خارج شدهوی

  کرده بودمداغ
 داره؟حرف قتی گفت همش درسته؟همش حقلی که دنیی اون چرت و پرت هایعنی؟ی چیعنی یلعنت:  شدم و داد زدمیعصب

 . بگويزی چهی نشو ن،اللیبزن ام
 ،اره: نیام

 ....عطا هم برادرته: گفت حی رك و صریلی بست و لباشو روهم فشار داد و بعدش خچشماشو
 ... زل زدم بهشناباور
 ...میتامون کپ کرده بود هرسه

  عطا،هم  نی من،هم رادوهم
  بهت حرفش بودمتو

  ندارهامکان
 گنی مدروغ

 رممکنهی غنی ااره
 شهینم
 .دیگنجی باورم نمتو

 رفتی مجی داشت گسرم
 .دیدی تار مچشمام

 . فرو رفتمی گرم و نرمي تو جانی رفت و قبل از برخوردم با زمیاهی شد که چشمام سی چدونمی نمهوی
 
  بخنداستی آخـر دنڪآدمـ"

  بخندنجاستی مـرگــ همڪآدمـ
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 ردڪ تو را عاشق هڪ ی خطـدست
  ماست،بخنـدياغذڪ یشوخ
 ی کنهی گرۍ خر نشوڪآدمـ

  است،بخنـــدرابی سایدن
 ،ۍ بزرگـش خواندهڪ یی خـــداآن
 "اسـت،بخنـــده خــدا مثل تو تنهب
 

  ــــنی رادوــــ
 
  وضع عسل از خودم متنفر شدمدنی دبا
 . اوردی وضعش داشت قلبمو به درد منیا

  دستام باز بود و در توانم بوداگه
 دادمی و محکم فشار مگرفتمی دستام منی رو بلی دنگردن

 .کردمی تو دهنش خورد مدندوناشو
  تو دلم جا باز کرده بودي دختر بدجورنیا
  دخترا متفاوت بودهی دختر با بقنیا

 . پروانه استنهیدروغ گفتم که ع شب اون
  باهم فرق دارنکامال
 . عسل باشهي کهی انگشت کوچتونهی نمپروانه
 دمی که تا به حال دهی دخترنی بهترعسل

   اون شباز
  اون جشن به بعداز

  دلمو باختممن
  کردری گیکی شی پقلبم

  که دروغ بگمتونمی خودم نمبه
  عاشق عسل شدممن

  که با هر نگاهش دلمو لرزوندي دخترعاشق
 زمیری رو بهم مای نگاهش کل دنهی که واسه ي دخترعاشق
  پاك و معصوم ترهي که از هر دختري دخترعاشق
  هاش شدمطنتی شعاشق
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  خنده هاشعاشق
 شتری همه باز

 .زنهی توش موج متی رنگش شدم که معصومی آبي چشماعاشق
 . دختر حاظرم جونمو هم بهش بدمنی اواسه

 ....یول
 دمشی دلی تو بغل دنی شب وقتاون

  از دست خارج شدکنترلم
  هضمش کنمتونستمینم

  ناجور بودیلی ختشونیموقع
 کردی من بود همون فکر رو مي جایهرکس

  فکر کنم مست کردمنکهی شب بدون ااون
  بدجور خراب شده بوداعصابم
  شده بودمداغون
  داشتم که دوبار بهش ضربه زده باشنوی کسحس

 . هم عسل اومد نتونستم خودمو کنترل کنمیوقت
  گفت دوسم دارهیوقت

  رو داشتمای حس دننیبهتر
  کردنمی بهم تقدی رو دو دستای دنانگار

  چشمامي پروانه اومد جلوری لحظه تصوهی یول
  زود جا زدیلی اومد که خادمی لحظه اون
  روز که انگشتر رو در اورد گذاشت کف دستماون

   نتونستمدوباره
  کردمسهی حماقت کردم که عسل و با پروانه مقادونمیم

  کردمی بزرگیلی خحماقت
  بودمدهی منم زخم دیول

  بار شکست خورده بودمهی منم
 دمی اون حالش رو دیوقت
 دمی لبخند پر از دردش رو دیوقت
  گرفتدلم
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  رفته بودمتند
 . زود از اتاق خارج شده بودی پشت سرش برم ولخواستم

  بازم زود قضاوت کرده بودمدوباره
 .خوردی خودم حالم بهم ماز

  منو به فکر انداختلی دنيحرفا
  عسل خواهر عطاس؟یعنی

  بودنی همگفتی اتاق سرهنگ مي تونی که امي اون ضربه اپس
 خورهی مي بدي ضربه عسل

 . نباشنتی واقعي بابان،مامای و بهشون پدرو مادر گفتي که باهاش بزرگ شدي خانواده ای بده که بفهمیلیخ
  درست نفس بکشهتونهی نمدمی که به عسل افتاد دچشمم
 زدی مي رو به کبودرنگش

 .رفتمی که دور مچ دستم بسته بودن ور می صبح داشتم با طناباز
   اون حال عسلدنی دبا

 . شد و باز شددهی دستامو از هم دور کردم که طناب کشمحکم
 . شدم و به سمتش رفتمبلند
  تو بغلمدمشیکش

  زدی منمی به سیجونی بي هامشت
  نفس نفس افتاده بودبه

  شده بودفی ضعیلی خصداش
 ....کن...ولم....يمتنفر...ازم..تو...کن...ولم...رمیبم....خوامیم: عسل

  روهم فشار دادمچشمامو
 ، نگو،نگویلعنت

  دوست دارمعسل
 ستمی متنفر نازت

  رو سرش گذاشتمچونمو
 عسل اروم باش:   به کمرش وارد کردم و اروم گفتمیفی خففشار

 . قطع شده بودشی و گرکردی هق هق نمگهید
  رو لبم اومديلبخند
 ی واقعيلبخند
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  دوسم دارههنوزم
 
  از خودم جداش کنمخواستمینم

 . و به خودم فشارش بدمرمشی بغلم بگخواستمتوی مفقط
  عطا که توهم بودي اخمادنی با دیول

  باالدی ابروهام پرجفت
 ستی جاش ندمیفهم

 . و عطا برگردوندنی تمام از خودم جداش کردم که صورتشو سمت امیلی می بنبای همواسه
 .نیی سرشو شرمنده انداخت پادنشی با دنیام
  خبر دارهی از همه چنمی ادونستمیم

  مشکوك بودیلی خرفتارش
  هم سرهنگنی امهم
  عسل رو از پدر و مادرش جدا کردهلی که دندونستنی دوشون مهر

 فهممی موی همه چحاال
 . پازل درست سر جاشون نشستني هاکهیت

 خورهی مي بدي عسل ضربه دونستی مسرهنگ
  فرستادی لعنتتی مامورنی چرا اونو به ادونمی نمیول
 شهی حالش قلبم فشرده منی ادنی دبا
  خودم لعنت فرستادمبه
  حال و روز عسل منمی مقصر اصلشتری همه باز
  منم که باعث شدم دلش بشکنهنیا
  منم که باعث شدم له بشهنیا

  جانی بعد از ایول
 گردوندمی و به حالت اول برمزی چهمه
 کنمی درستش موی چهمه
 ارمی عسل رو دوباره بدست مقلب

 . وار دوسش دارم و عاشقشموانهی که دگمی فرصت بهش منی اوليتو
  بودم عطا برادر عسلهدهیفهم

  هرچندیول
 . خوردم و چشام  گرد شدکهی نی رك گفتن اماز
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 رهی داره از حال مدمی که به عسل افتاد دچشمم
 . دستمو دور کمرش انداختم و تو بغلم گرفتمشزود

  نگرانش بودمیلیخ
  همه کتک و شکنجه به کناراون
 نداخت بزرگ عسل رو بدجور از پا اتی واقعهی آشکار شدن حاال

  النورـی شد نور علگهید
 .کردمی بغلم گرفته بودمش و سرشو اروم نوازش متو
   بودی حس خوبیلیخ

  بغلم بودي االن توعشقم
 . طرف نگرانش بودمهی از یول
 
 

  عسل ــــــــ
 
 . رنگ قفل شدی طوسلهی چشمامو باز کردم که چشمام تو دوتا تي سرم بود اروم الي که روی دستي نوازش هابا

 دادی بهم آرامش مچشماش
  که منو دوست نداشتفی حیول
   که قرار بود به جز منفیح
 . بشهي اگهی آرامش شامل دختر دنیا

 . بشهگهی دیکی چشما ماله نی رو ندارم که انی اتحمل
  بشهگهی دیکی چشما منبع آرامش نیا

  رو ندارمتحملش
 .کنهی منو خالص مری تهی با نجای هملی که دندوارمیام
 رمی آخر خط باشه و من بمنجای که ادوارمیام

 ،می برنجای از امی اگه نشد و تونستول
 رمی شهر منی فرصت از انی اوليتو
 نمی رو نبنی رادوگهی تا درمی منجای ااز
 نمی تا عشقم رو نبرمیم
  شدهگهی دیکی عشقم عاشق نمی روز نبهی تا رمیم
 کنهی عشقم داره ازدواج منمی تا نبرمیم
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  نشکنمنی از اشتری تا برمیم
  رمی کاش بمیول

 . و راحت شمرمی بمکاش
 .رونی بغلش اومدم بي از تواروم

  رو لبام بودي محولبخند
  بودتی برام پر از امنآغوشش

 . درد کمرم اخمام رفت توهمبا
 
.... 
 
  و ارتام نبودلی از دني هنوز خبری ولگذشتی به هوش اومدنم چند ساعت ماز

 . رفت و دستاشونو باز کردنی بلند شد و به سمت عطا و امنیرادو
 کردی داشت با غم نگام معطا
  ندادمیتیاهم

  فکر کنمزی چچی به هخواستمی نماصال
 ، بفهمم که اونهمه مدتخواستمی نماصال

 ... که از خونشون نبودم، بهشون پدر و مادر گفتمي سال به زن و مردجدهی هدرست
 . داده شدملی تحوگهی خانواده دهی شدم و به دهی دزدمی فکر کنم که از خانواده واقعخواستمی نماصال

  مدت پنهان بود،پر نکشهنهمهی که ایتی واقعنی فکرم سمت اکردمی می سعیلیخ
 شدی نمیول
  بودمری همه دلگاز

 هه
 .... ببخشمشگفتی اومد تو خوابم و بهم می می وقتالیل
 ... بزرگ رو ازم پنهون کردنیلی خزی چهی گفتی میوقت 

 ... بودهنی همپس
  ببخشمت؟یخواستی منی همواسه
  تو خوابم؟يومدی منی همواسه
 دمتی من بخشباشه

  ي نداريری تقصتو
 یگفتی کاش از همون اول بهم میول



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 660 

 ... حال و روز نبودمنی تا من االن تو ایگفتی مکاش
 . رو کنارم حس کردمی افکار بودم که حضور کسنی همتو

 .هی کنمی نبود برگردم و نگاش کنم تا ببالزم
 نهی رادودمی عطر تلخش هم فهمي بواز

 .می به سرهنگ خبر بدي طورهی دیبا: نیرادو
 . که بود رو برداشتنيزی و هر چ؟شنودي چطوریاره ول: عطا

 
 .  رو برداشته بودنمیاط باش در ارتبهی باهاشون با سرهنگ و بقمیتونستی که مییزای تنها چگفتی مراست

 میدادی خبر مي طورهی دیبا
 . از ذهنم گذشتيزی چهی هوی

 
 ـــــ فلش بک به گذشته ــــ 
 
 . و کارشونو انجام بدنارنی بفی تا آقا تشری صندلينشستم رو 

 . که پسره وارد شدپروندمی نشسته بودم و داشتم مگس می صندليرو
 . جوابم رو دادیی بلند شدم و بهش سالم کردم که با خوشروی صندلي رواز

 ......از طرف: من
 . سرهنگ فرستادتتوندونمیبله بله م:  وسط حرفم و گفتدیپر

 .می تا کارمونو شروع کنارمی الزم رو بلی تا من وسادینی مخصوص بشی صندلي و رودی لطف کنشما
 . مخصوص نشستمی صندليسرمو تکون دادم و رو 

 . اومدنیاز چند م بعد
 . بهم رفت که الل شدمی چشم غره هشتادو هشتهی و داد کردم که آخرش غی جیکل

 دی بادی و دردسر افتادری که تو گی رو فقط تو مواقعابی ردنیخب ا: بلند شد و گفتشی صندلي کارش تموم شد از رویوقت
 .دیازش استفاده کن

 .شهی روشن مابی رددی پشت دندونتون رو لمس کناگه
 

 . تکون دادمسرمو
 ،ممنون جناب:من

 . سرگردکنمیخواهش م: زد و گفتيلبخند
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  زمان حال ــــــــ
 

   زدميلبخند
 . دندونم رو لمس کردمپشت

 . روشن شده باشهابی رددوارمیام
 چشمم که ب عطا افتاد 
 کنهی نگام مي جورهی دمید

  دهنم رو قورت دادمآب
  االن عطا برادرمه؟یعنی
 .......... االنیعنی

  نفس کم اوردمباز
  اومدی باال نمنفسم

 کردی خس خس مس
  گذاشتمنمی رو قفسه  سدستمو

  بکشمیقی عمي کردم نفسایسع
 . گرفتی که چشماش رنگ نگراندی دی تو صورتم چدونمی برگشت سمتم و نمهوی نیرادو

  سمت خودشدی و گرفت و کشدستم
 . کمرم گذاشت و ماساژ دادي رودستشو

 . تنفسم باز شدراه
 . حالم بهتر شدکمی

 
 

  ساعت گذشتچند
  در اتاق باز شدهوی

  بود که وارد شدلیدن
 می زندگکابوس

  سرخ بودصورتش
  بودی عصبیلیخ

  برم داشتوحشت
 .ارهی سرم بیی چه بالخواستی مگهی نبود دمعلوم
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 . دهنمو با سرو صدا قورت دادمآب
 . مشت حواله صورتش کردهی و سادی بلند شد و جلوش وانی برداشت که رادوزی به سمتم ختی عصبانبا
 . بلند شدمنی زمي ترس و لرز از روبا

 . توختنی غول تشنا رهمه
  هم که دستاشون باز بودنی و امعطا

 ي هجوم بردن و شروع کردن به کتک کارهی به سمت بقی مکثچی هبدون
 .ومدی به سمتم می از اونا داشت با لبخند مزحکیکی

 واری به ددمی عقب رفتم و چسبعقب
 . گذاشتواری دي گاه روهی از دو طرف صورتم رد کرد و به عنوان تکدستاشو
  جلوترومدی مداشت
 . به تفنگ که به کمربندش وصل شده  بود افتادچشمم

  دهنمو قورت دادمآب
 . گرفتمشیشونی پي تفنگ رو برداشتم و جلوی حرکت آنهی نگاه به تفنگ کردم و با هی نگاه به خودش و هی

  برعکس شده بودحاال
 .رفتی و اون عقب عقب مرفتمی جلو جلو ممن
 ی بزنيجراتش رو ندار:  و گفتسادیوا

 ؟یمطمئن: من
 .آره:  و گفتسادی وانهی زد و دست به سيپوزخند
   گرفتحرصم
 ... زد و خم شدي بلندادی کردم که فرکی شلهی راستش گرفتم و ي رو به  سمت پاتفنگ

 .نی زد و افتاد رو زمي چپش کردم که نعره اي به پاگهی دکی شلهی 
 . سرا برگشت سمتمي همه کی شلي صدابا

 . خشکشون زده بود و مشت هاشون رو هوا خشک شده بودهمشون
 .لی نگاه به دنهی نگاه به تفنگ رو دستم کردم و هی

 . به سمتش گرفتمی درنگچی رو بدون هتفنگ
 .ن رو برداشتن همشون تفنگاشونکارمی ابا

 .کردمی اشتباه مدی بود ك نباي جورتیموقع
 .می بودسادهی واي ارهی صورت زنجبه

   تا از غول تشناسه
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 . از پسرا رو با تفنپاشون نشونه گرفته بودنیکی هرکدوم
 . کنمکاری چدونستمینم
 .یی حرفانیباهوش تر از ا:  زد و گفتي پوزخندلیدن

  هات غرق شد؟همه کارا نقشه بر آب شد؟ی شده؟کشتیچ: من
  شدیعصب

 .دمی فهمشیشونی از متورم شدن رگ پنویا
 . حالت دادریی تغهوی یول

 .ی فکر برنده شدن به سرت نزنه جناب سرگرد سعادتچوقتیه:  زد و گفتي معنا دارلبخند
 

 یسعادت
 هه
 .دمی اون لبخندش رو نفهمیمعن

 دمیکشی میقی عمي هانفس
  رو به سمتش گرفتمتفنگ

 . رو پشت سرم حس کردميزی چی کنم که از پشت سختکی شلخواستمیم
 یلعنت

  حرص چشمامو روهم فشار دادماز
 . دستام فشار دادمنی رو بتفنگ
 . با تفنگ به سرم اوردی اون پشت بود فشار ارومیهرک
 .لی زدم تو صورت دنزل
 نیتفنگ رو بنداز زم: لیدن
  لب گفتمری زی عوضهی
 نی زمنداختمی تفنگ رو مدی نداشتم باي اارهچ

 کردمی کارو تموم می درنگچی فقط خودم بودم بدون هاگه
  بودونی جون سه نفر هم در منجای ایول

  بودونی مهمتر جون عشقم در مازهمه
 . گذاشتم و با پام  به سمتش هل دادمنی اروم خم شدم و تفنگ و رو زمنی همواسه

 .خوبه: لیدن
  نیزود باش:  ها برگردوند و گفتیکی به سمت اون سرشو

 . به سمت پسرا رفتن و از دستاشون گرفتم و تفنگ رو پشت سرشون گذاشتن و به سمت در هلشون دادنهرکدوم
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  پشت سرشون راه افتادممنم
 کردمی دعا مدعا
 . رو روشن کرده باشمابی زمان رداون
 .میدی و شنی کسيدا که صمیشدی از اتاق خارج و وارد باغ ممیداشت

  به اطراف چرخوندمسرمو
 . بودن و توقف کرده بودن خوشحال شدمدهی صف کشهی که سی پلنی عالمه ماشهی دنی دبا

 . به جلو پرت شدننی و عطا و امنیرادو
  بهشون پرت شد کهحواسم

   شدهدهی کشلی بازوم توسط دنهوی
 . گردنم گذاشته بودي تفنگ و روگشی دست دهی دستش کمرمو گرفته و با هی با

  دهنمو قورت دادماب
  رفتی عقب عقب ملیدن

 یبهتره ولش کن:  اومد جلو و تفنگ رو به سمتش گرفت و گفتسامان
  آخره خطهگهید
 نه عمرا اگه بزارم:  و گفتدی بلند خندلیدن

 .ادی به همراهم بدی عسلم بارمی من بماگه
  گرد شدنچشمام

 کار؟ی چخواستی ممنو
 دیکوبی منمی تند تند به سقلبم

   شدت ترس قفل کرده بودماز
 . کنمکاری چدونستمینم
 . رو نشونه گرفتنلی اسلحه داده شد که اونا هم دنهی هم نی و عطا و امنی رادوبه
  عطا ترس نشسته بودي چشماتو

  جلب شدنی سمت رادوتوجهم
  ولش کنلیدن: نیرادو

 ی فرار کنیتونی نمگهید
 کنهی مرتی دستگسی پلآخرش

  کنه مگه نه؟ری منو دستگتونهی نمی عسل هست کسیتا وقت:  کرد و گفتی نچ نچلیدن
 
  خدايا
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  سوزش کمرم شروع شدهوی
  شروع کرد به درد کردندوباره
 سوختی مداشت

  درد لبمو گاز گرفتماز
 نمی کرده بود ادای پوقت

  درد داشتیلیخ
  کردنختنی اشکام شروع به راروم
 اشتم دي بدیلی خدرد

 .رفتمی اروم از حال مداشتم
 
 

  نگار ـــــــــ
 

 د  به کل خراب بواعصابم
 رفتمی اتاق رژه ميتو

  زدبشونی غییهوی چند روز چرا نی استی نمعلوم
  هستیی خبراهی مطمئنم

  می کندای ردشونو پمیکنی می چقدر هم سعهر
 شهینم
 .زنمی بهش فکر کنم و زود پسش مخوامی اصال نمی ولزنمی می حدسهی

  افکار خودم غرق بودم کهتو
 .می ردشونو زدگفتی سروان بلند شد که مي صداهوی 

  پرواز کردموتری سمت کامپبه
 . و روشن کننابی رددی اومد که باادشونی عسل خانوم آخرش
  وارد اتاق شدسامان
  گذشتم که سرشو تکون داداحترام

  کثافتشعوریب
 . سروانشدیخب چ: سامان
 . فعال شدابی االن ردنی درست هممیقربان ردشونو زد: سروان
 .میکنی حرکت معتری بگو آماده باشن،هر چه سرهیبه بق:  سرشو تکون داد و برگشت سمتمسامان
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 .بله:من
 . داز در خارج شد دهنمو واسش کج کردمیوقت

 .کنهی گشاد داره نگام مي سروان با چشمادمی برگردوندم که دسرمو
  توهمدمی کشاخمامو

 به کارت برس سروان:من
  گفت و سرشو فرو کرد تو صفحهی خودش اومد و چشمبه

 . تو حدقه چرخوندم و از اتاق خارج شدمچشمامو
 

..... 
 

 د؟ی کنکاری چدیخوایسروان م:سامان
  بابايا

  هاهی فضولعجب
  تو چه اخه؟به
 یی برم دستشوخوامیم

 عجبا
  از پشت امارت برمخوامیم: کردم و با حرص گفتمي قروچه ادندون
  که خطرناکهدیدونیم:سامان

 . با اجازتوندونمیبله م:من
 .دی بردیسروان از اونطرف نبا: برم که صدام زد و گفتبرگشتم

  شدمیحرص
 يادی پس زمی وقت تلف کردی جناب به حد کافدینیبب: سمتش و انگشت اشارمو به سمتش گرفتم و تکون دادمبرگشتم

 . من به کارم برسمدی بزاردیمعطلم نکن
 . جمع شداخماش
 . تفاوت رومو برگردوندم و به سمت پشت امارت حرکت کردمی بزنه که بی حرفخواست

 
..... 
 
 . کردمزی و چشمامو رسادمیوا

 . بودنسادهی والی پشت سر دنلی ها خودمون اونور بودنو و افراد دنبچه
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  به بچه ها اشاره کردماروم
 .نطرفی اادیه حرکت دست بهشون فهموندم که پنج نفر ب بو

 . پشت امارت اومدنگهی از اونجا رد شدن و از طرف دنامحسوس
  هم خبردار نشدلی روح دنیحت

 . مشغول صحبت با سامان بودچون
   که به عسل افتادچشمم

  گرفتدلم
 . به چه روز افتادهنی براش ببرمی بمیاله
 . بچه ها اشاره کردم که آماده شدنبه

 . جلو رفتمهرکدوم
 .دنشونی دهن اون پنج تا غول تشن گذاشتن و به عقب کشي دستاشونو روی آنیلیخ

 . جلوتر رفتممنم
 . رو تو دستم فشار دادمتفنگم
 و دستاش از دور کمر نی زدم که افتاد زملی به کمر دني ضربه حرفه اهی و پامو بلند کردم و از پشت دمی کشیقی عمنفس

 .عسل باز شد
 
 

  عسل ــــــــ
 

 رفتمی اروم از حال مداشتم
  رو نداشتمستادنی اي ناگهید

 کردی نمياری پاهام
  از دور کمرم باز شدلی دني دستاهوی

  حال خودم نبودمتو
 . شروع کردم به راه رفتنی درنگچی هبدون

 کردمی حرکت منی سمت رادوبه
 نـــــــــــــــــه: زدي داد بلندنی رادوهوی
 . کتفمي توي شد با سوزش بدي مساوستادنمیا

  گرد شدنچشمام
 کی شلنیاول
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  افتادممارستانی تي اونروز توادی
  برداشتمنی قدم به  سمت رادوهی

 دیچی تو کتفم پي اومد و درد بدکی نحس شلي دوباره صداکه
 کی شلنیدوم

 . چشمام رد شدي چشمام و خوند،از جلوي زد تو رو زلی زدم و اون آهنگتاری که من گي اصحنه
  شدری قطره اشک از گوشه چشمم سرازهی
  کتفمي و درد توکی شلي برداشتم که دوباره صداگهی قدم دهی

 کی شلنیسوم
  جملش نابودم کردهی هم فقط به نی اعترافم افتادم که رادوادی
  گونم سر خوردي و روختی رنیی از گوشه چشمم پاگهی قطره اشک دهی

 دیی زد و به سمتم دوي بلندادی فرنیرادو
 ومدی به سمتم مداشت

 کردمی حس نميزیچ
  رو برداشتمي قدم بعددوباره

  نکردياری پاهام اما
 نی افتادم زمو
  ی سفت و سختزی برخورد سرم با چبا
 . هم گذاشتمي نشم چشمامو روداری بگهی دنکهی ادی امبه
 
 

  نگار ـــــــ
 

  به کمرش ضربه زدممحکم
 .شدی اروم اروم  حرکت کرد و داشت دور معسل

  کردم و صورتمو برگردوندم سمتشی به ساق پام زد که اخي ضربه ایکی پشت از
 شعوری بی عوضپسرك

 . ضربه رو گرفتي گفت و خم شد جای زدم که آخی محکمي ضربه شی پامو بلند کردم به قسمت ناموسیکی اون
 

 . بار چرخوندمش و محکم زدم رو گردنشهیر دادم و  رو دستم فشاتفنگم
  زدميپوزخند



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 669 

  کارانی تورو چه به ااخه
 لندهور

 . و از اونجا دور کرددی دهنم گذاشت و به عقب کشي از پشت اومد و دستش رو جلویکی هوی
 شدی نمی دهنم بردارم ولي کردم دستش رو از رویسع

  حرفا بودنی از اشتری بزورش
 . دهنم برداشتي زد و دستشو از روي بلندي دستش فشار دادم که عربده ي محکم گاز گرفتم و دندونامو رودستشو
  سمتشبرگشتم

  چشمام گشاد شدنکلشی هدنی دبا
   چه خبرهوهی
  که ده برابر منهنیا

  یییییووووووو
  بودي عضله ایلیخ

  چه خبرهنی شورشو در اوردگهی دبابا
 می هستی پک رو راضکسیس
  پک رو که نهی سگهید

  خبره؟چه
  بودیکلی هیلیخ

 ریی ومپاي دراکواليوالی بهش گفت هدی کمه بایلی تشن که خغول
  شدی چدمی نفهمحاال

 . جلوتون باشهي عضله ایکلی بزرگ هيوالی ههی دی تصور کنیول
  دهنمو قورت دادمآب

 .ومدی و جلو مکردی نگام مضی و اون داشت با غرفتمی عقب معقب
  شد؟داشی از کجا پنی ااخه
  قدم به عقب رفتمدو

  بشم و لهش کنم؟ری درگنی با اتونمی به نظرتون من مخب
 ادی و کتلتم در مشمی واضحه که بنده له و لورده میلی که خمی برتی واقعي مسلما اگه از روخب

 .کنمی لهش مزنمی معلومه که من ممی فکر کنیالی اگه خیول
 ستی نیالی خيای دنگهی دای دننی خب ایول
 گهی دی باشنی واقع بدیبا
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 . صورتش گذاشتمي جلو که دستم رو جلوومدی مداشت
  بگميزی چهی خوامیصبر کن م: من

 . و با تعجب نگام کردستادیا
 .ادی االن مي خرسه رو نگاه کن وااااایهـــــــــ:  گفتمهوی چرخوندم و سرمو
  حساسش زدم و پا به فرار گذاشتمي به جاونهدی برگردوند که دادمی که نشون می به اون سمتسرشو

  باد کردهکلی فقط هنیا
   عقل ندارهي اذره

 ادی ننم داره دنبالم مي وااادمی که ددمییدوی داشتم ميهمونطو
 ی با چه سرعتاونم

 . درختا رد شدمنی جت از بنهی کردم و عادی زسرعتمو
  ازش دور شده بودمیلیخ
   انداختمیعی دور اطراف رو نگاه سرهی

  جا پر درخت بودهمه
 . درخت نشستمي و رفتم رودمی درخت گرفتم و خودمو باال کشي از تنه هایکی از ی با چه عقلدونمینم

 . و ازم دور شددیی و دوباره دوستی ازم ني خبردی دی اومد و وقتریی ومپاي دراکواليوالی هنی از چند مبعد
 . و برگشتمدمیی و راه رفته رو  دونیی پادمی که کامل دور شد از درخت پرنیهم

 سادمی رفتم و واهی بقشیپ
  بودم که نفس کم اورده بودمدهیی با سرعت دواونقدر
  زدم بخدارکورد

 . شدم و دستامو رو زانوهام گذاشتمخم
 دمی کشیقی عمنفس
 . که  بلند کردم با چهره نگران سامان روبرو شدمسرمو

  گرفتماسترس
  گرفتمدلشوره

 . سمتش رفتمبه
 ....... چـلیدن:  دهنمو قورت دادماب
 می کردرشیدستگ:  وسط حرفم و گفتدیپر

 دمی کشی از سر آسودگی بستم و نفسچشمامو
  عسل زود چشمامو باز کردمادی با
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 عسل کجاست؟...عسل: من
  رنگ غم گرفتچشماش

 مارستانی به بمیمتنقل کرد:  گفتاروم
  شوك حرفش بودمتو
 کردمیش م نگاي ناباوربا
  شد؟یچ

 . باهاش حرف بزنمخوامی عسل کجاست؟منی بگشهی مستی نی واسه شوخیجناب اصال موقع خوب:  و گفتمدمیخند
 مارستانی به بمیگفتم که منتقلش کرد:  تکون داد و گفتسرشو
  رفت توهماخمام

   حال و حوصله ندارمنمیبب: من
  خستمیلی خدمیی فقط دوبکوب

  سامان؟يدی نکن فهمي اعصابم بازبا
  بفهمنوی نگار ازنمی می باهات حرفيدارم جد:  داد زد و گفتسرم

 
  رفتموا

 عسل؟
  منتقل شده؟مارستانی به بی چيبرا...خب...خب

  امکان ندارهنی نه انه
 شهی نمنه

 ناستی تر از اي قوعسل
 نه

 رفتی ملی داشت اروم اروم تحلصدام
 . گونم سر خوردي و روختی رنیی قطره اشک از گوشه چشمم پاهی

 شدی مينطوری ادینبا
 ....دینبا
 
 

  ــــنی رادوـــ
 

 شدی داشت فشرده مقلبم
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  بد بودحالم
  شده بودمداغون

 رفتمی اتاق عمل داشتم کالفه رژه ميجلو
  و عطا و سامان هم کالفه بودننیام

 .می از همه داغون بودشتری و من بعطا
  کرده بوددای تازه خواهر گمشده شو پعطا

  بودتشدهی دزدلی بود عسل خواهرشه که دندهی فهمزهتا
  بوددهی که به عسل رستازه

  اتفاق نحس افتادنیا
  داغون بودممنم

 کردی اتاق عمل داشت دسته و پنجه نرم مي االن توعشقم
 گرفتی مشتری دلم بگذشتی که مي اهی هر ثانبا

 کردی کند حرکت میلی خزمان
  نگار رو مخم بودهیگر

 رفتی می اسکداشت
 دمی گردنم کشي رویدست

  فرستادمرونی کالفه وار بنفسمو
  به در اتاق عمل دوختمچشممو

 کنمی خواهش معسل
 ي منو تنها بزاردینبا
 ؟یفهمیم

 دینبا
 ي ندارحق

  داشتمي بدبغض
 .  قورتش بدمذاشتی نفس بکشم نه می نه درست و حسابذاشتی بزرگ راه گلومو بسته بود و نمبی سهی انگار

  بغضمو بشکنمتونستمینم
 .نمشکست

 . از دکتر نبودي ساعت گذشته بود و هنوز خبرسه
  بکنمي کارتونستمی و من نمگذشتی ساعت از وارد شدن عسل به اتاق عمل مسه
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 .کردی منو کالفه منی و اومدی از دستم بر نمي کارچیه
 . دادمهی تکواری و سرمو به دی صندلي رونشستم

  ساعتي روي زده بودم به عقربه هازل
 
  زمان در شب عمرجیساعت گ"
 . زنگی در پی زند پیم

  دم گذر استنی فکر که انی ازهر
 ... منی رگ هستواری شود نقش به دیم

  گذردی ها ملحظه
  بازدی آی بگذشت ، نمآنچه
 گری هست که هرگز دي اقصه
 "... شد آغازنتواند

 
   بسته بودمچشمامو

  منتظرم عمل عسل تموم بشهفقط
  ادارهرمی راست مهی

 رسمی رو ملی دنحساب
  زنده بمونهزارمینم
 برمشی مرز مرگ متا
  سالم تو بدنش بمونهي جاهی زارمینم
 زارمینم

   به ساعت انداختمی نگاهکالفه
 گذره؟ی کند منقدری زمان اچرا
  اتاق عمل باز شددر
 . بلند شدم و به سمت دکتر رفتمی صندلي زود از روکه

 .هم بلند شد هی بند من بقپشت
  و منتظر نگاش کردمی چهره خسته دکتر چشم دوختم و سوالبه

 . کتفشي اهی خورده بود هرکدوم هم تو ناحریخب سه تا ت:  روبهمون گفتدی کشنیی با زبونش تر کرد و ماسکش رو پالباشو
 رونی بمی ها بکشری تمی شدموفق
 ..........فقط
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  مکث کرد که با ترس نگاش کردمیکم
 فقط؟: من

 برخورد کرده ی قسمت پشت سرش با سنگ سفت و سختنی خورده فکر کنم هنگتم افتادن زمری تنکهیخب بعد از ا: دکتر
 ........و

  شده؟ی بار بگو چهیدکترجملت رو دتو دهنت نچرخون :  شد و گفتی عصبنگار
 . دکتر توهم شدياخما
 . که بهتر بشهشاالید،ای شما هم دعا کنی ولمیکنیرو م مونی وارد مرحله کما شده،ما همه سعمارمونیب:  گفتيجد
 
 . رد شدنمونی گفت و از بنویا

  زده بودخشکم
 کردمی نمیحرکت

  هنگ حرفاش بودمتو
 کما؟
  من؟عسل
  کما؟رفته

  خودم نبودمي حال و هواتو
  از حال رفته بودنگار
  بغلش کرد و بردشعطا

  رفته بودنهمشون
  خودم بودم و خودمفقط

 . به در اتاق سر جام خشکم زده بودرهی خيهمونطو
 

 شدی نمباورم
  برام سخت بودنای اهضم

 
 رفتن آدما چه قدر سخته"
 یکنی لحظه هم باور نمنی آخرتا

 "يدی از دستشون مي دارکه
 

  بودمکالفه
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  تو حال عسل نبوديریی تغچی و هگذشتی ها مروز
  ثابت مونده بوديهمونطور

  کنمکاری چدی بادونستمینم
 کردی نمياری قفل کرده بود و هنمذ

  بودمشهی تر از همداغون
 . بلند شدم و به سمت پله ها راه افتادمی صندلي چند روز از رونی مثل اکالفه

 . اومدن چشمام گرد شدی مامان و رها و بابا که داشتن از پله ها باال مدنی دبا
:  زل زد تو صورتم و گفتشی اشکي اومد سمتم و با اون چشادی منو دی بودم که مامان وقتسادهی زده وارتی پله ها حيباال

 عسل کجاست؟...دخترم
  به خودم اومدمتازه

  توهمدمی کشاخمامو
  بهتون گفته ؟یک: من
 ؟ی بشنوم؟چرا نگفتناروی از سرهنگ ادیمن با:  گفتي توهم و جددی متقابال اخماشو کشبابا

 .......پدر من اخه:  و گفتمدمی کشیقی عمنفس
 .ششیعسل کجاست منو ببر پ:  نذاشت حرفمو ادامه بدمو گفتانمام

 . سرسمو تکون دادمکالفه
 

...... 
 

 .کردی مهی و گرکردی داشت نگاهش مشهی از پشت شمامان
  رو پر کرده بودمارستانی هم هق هقش کل برها
 . رها روای مامانو اروم کنم؟دی بادونستمینم
 . دورش کردنجای و کالفه شدم بلند شد و به سمت مامان رفتم و از شونش گرفت و از اسادمی سرگردون وادی دی وقتبابا

 . فوت کردم و کنار رها نشستمرونی بنفمو
 .کردی رو آب می که هر دل هر سنگي جورکردی مهی مظلوم گریلیخ

 . تو بغلم و سفت به خودم فشارش دادمدمشی تحمل کنم و کشنتونستم
 . شدرشتی بشی شدت گرنکارمی ابا

 . خواهرکوچولوم رو نداشتمهی گرتحمل
   سرشو نوازش کردماروم
  کمتر شدشیگر
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 . و از خودم جداش کردمدمی سرش رو بوسيرو
 . پاك کردماشکاشو

 شه؟یداداش؟عسل حالش خوب م:  مظلومش زل زد بهم و گفتي چشمابا
 .ناستی تر از اي قوعسل.مطمئن باش.شهی حتما خوب مزمیاره عز:  زدم و گفتیجونی هرچند بلبخند
 . بلند شدی صندلي زد و از روي محولبخند

 ؟يریکجا م: من
 . کردي قراری کل راه فقط بدی فهمی ناراحت شد وقتیلی مامان،خشی پرمیم: رها
 .نجامی مواظبش باش من اششیقربونش برم،باشه تو برو پ: من

 . تکون داد و رفتسرشو
 . شدمبلند

  نگاش کردمشهی پشت شاز
  شده بودفی ضعیلیخ
  چشماش گود افتاده بودریز

 زدی ميدی روبه سفرنگش
  حالش حالم گرفته شدنی ادنی دبا
 شهی چسبوندم به شمویشونیپ

 : لب زمزمه کردمری بستم و اروم زچشمامو
 "!!دی،نباي بردی تنهام نزار،نباکنمیعسل خواهش م"
 

..... 
 

 . بشم درو باز کردم و وارد شدمدشیی منتظر بفرمانکهی به در زدم و بدون اي اتقه
  عادتم بودنیا

 . پوشه هاش بود که سرشو بلند کردي توسرش
 . رو از چشماش برداشتنکشی زد و پوشه هارو بست و عي اخماش باز شد و لبخنددنمی دبا
 . اشاره کردی دستش به صندلبا

 .دییبفرما: دکتر
 ی صندلي رونشستم

  چند لحظه تو سکوت گذشتهی
 کردینتظر نگام م ميهمونطور
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 . بپرسمخوامی ميزی چهی:  زد و گفتيلبخند
 .دییبفرما: من

 ؟یمجنون: دکتر
  حرفش تعجب نکردماز
 . بودن که من عاشق عسلمدهی االن همه فهمتا
 . چه خبرهدیفهمی بود می هر آدمکردمی که من میی هاي قراری اون ببا

  عسل بهم بگهتی در مورد وضعخواستمی و ازش مومدمی دکتر مشی روز پهر
 .شناختنی منو مشی کم و بمارستانی افراد تو بي بود که همه يجور

 . کردي اروم تکون دادم که تک خنده اسرمو
  عسل و باهاش حرف بزنمشی برم پخواستمیم: من

 شهی که نمیدونیم:  از ابروهاشو برد باال و گفتیکی
 .ستی نی مشکلکنمی مین و شدی نشدنزیهر چ:  دادم و گفتمهی تکی خودش به صندلمثل

 از ی پاسخ و عکس العملتونهیفقط نم. تونه  رو بفهمه و درك کنهی می رو که بگيزیهر چ:   زد و گفتي اگهی دلبخند
  بشهادی به برگشتن زدشی بهش بگو تا امي کننده ادواری اميحرفا. خودش نشون بِده

 . برگردهخوادی نمادی زدمی که فهمیی اونجاتا
 

 نیی انداختم پاسرمو
 . روهم گذاشتم و روهم فشارشون دادمچشمامو

 .هی برگرده چخوادی نمنکهی الی دلدونمی ممن
  منملشیدل

  کردمدشی که با حرفام ناامی لعنتمنه
 ، گفتم کهیول

 کنمی درست موی چهمه
 .ارمی تا دوباره قلب عسل رو بدست بدمی الزم باشه انجام ميهرکار

 
 

  خارج شدم کردم و از اتاقيتشکر
  مخصوصي لباسادنی از پوشبعد
 . سمت عسل رفتمبه
  و دستگاه بهش وصل بودمی عالمه سهی
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  حالش قلبم به درد اومدنی ادنی دبا
 . تختش گذاشتمکی رو برداشتم و نزدیصندل

 . فرو رفته بودیقی بسته بود و به خواب عمچشماشو
 . دستاش نشوندمي روي رو تو دستام گرفتم و به سمت لبم بردم و بوسه ادستش
  دلمي کردم به گفتن حرفاشروع

  بهش بگمذاشتی غرورم نمی که چند مدته تو دلم بود ولیی حرفابه
 عسلم؟: من
 ي برگردخوامی مازت

 تونمینم
 شهی بدون تو نمدمی فهمتازه

 شهی تو نمیب
  من عاشقتمعسل

  وار دوست دارموانهید
  با من نکننکارویا

  بار شکست خوردمهی می زندگي تومن
  شکست دوباره بخورمهی نکن ي تو کارگهید

  تنهام نزارعسل
  نفس بکشمتونمی تو نمبدون
  برگردعسل

 کنمی مخواهش
 .دمی پر از عشق بوسشیشونی شدم و پخم
 
  شدينجوری شد که ای چدونمینم
 شمی پیستی ني چند روزدونمینم
 ی که فقط بدونگمی منارویا

 شمی مونهی دواشی واشی دارم
  دوبارتدنی به عشق ددی بایتاک
 
 رمی کوچه ها خسته بشم بمتو
  دنبال تو بگردمودی بایتاک
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 رمی سراغتو بگدی بای کاز
 رمی سراغتو بگدی بای کاز

  نبودقرار
 

  بشـهسی من خيچشما
  نبودقرار
  بشهسی قرار نیهرچ
  نبودقرار

  ارزوم شهدنتید
 

   نبودقرار
  تموم شهينجوری اکه

  آخري هاهی ثانادی مادتی
 ي به زودامی اما مرمی میگفت

  اشکموینی بستم نبچشمامو
 

 ي وا کردمو رفته بودچشمامو
  نبودقرار

  بمونممنتظرت
  نبودقرار

 ي و بر نگرديبر
 
 ي اولش کنار من نبوداز

 ي کار خودت رو کرداخرشم
  بشهسی من خي نبود چشماقرار

 
  بشهستی قرار نی نبود هرچقرار
  ارزوم شهدنتی نبود دقرار
  تموم شهينجوری نبود که اقرار
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 ...کردی مسجد و دعا مرفتی هر روز ممامان
  بهم برگردونهمو،نفسموی عسلمو،زندگخواستمی و از خدا مرفتمی هر روز بعد از صحبت با عسل به سمت نمازخونه ممنم

 شدمی نماز آروم مبا
 دمیپرسی رو متشی و ازش وضعرفتمی دکتر مشی از نمازخونه هم پبعد

  برنامه هر روزم شده بودنیا
  صحبت با عسلاول

  نمازخونه و دعابعدش
 تشی رفتن به اتاق دکتر و با خبر شدن از وضعبعدش

 
 .کردمی که منم با اخم نگاش مدیخندی فقط مقهی چند دقهی شدمی دفعه که وارد اتاقش مهر

 . زده بود به سرشیخوش
 دادی خندش رو قورت مدیدی اخمامو میوقت
  که  شروع کرده بودم به صحبت با عسلی وقتاز

  بودي روبه بهبودکمی حالش
 گرفتمی می مثبتي جوابادمیپرسی روز هم که از دکترش مهر
  بابت خوشحال بودمنی ااز
 
 

  پنج هفته بعد ـــــــ
 

 دمی گردنم کشي روی دستکالفه
  دست بردار نبودرفتمی نماگه
 

 زنمی شد فورا بهت زنگ مينترس اگه خبر.ای بخواب بعدا بنای ساعت اهیر،ی دوش بگهیو خونه پسرم بر:مامان
 

 ...... مامانیول:من
 گمیپسرم به خاطر خودت م: گفتارمی نداد ادامه حرفمو باجازه

 نجامی گلم من انترس
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  سرمو تکون دادمیلی می ببا
 . لحظه هم عسل رو تنها بزارم و از کنارش دور بشمهی ی حتخواستی چند دلم نمهر
 . و رو افتاده بودمختی واقعا از ریول
  بودمدهی نخوابی پنج هفته درست و حسابنی اتو
  خارج شدممارستانی باز
  متنفر شده بودمطی محنی ااز

  خفقان آور بودبرام
  عطا صحبت کرده بودمبا

  جلوشو گرفتمی بار خواسته بود به پدرو مادرش بگه ولچند
  عسل خوب شد و به هوش اومدی گفتم وقتبهش

 میگی مبهشون
  نگفت و قبول کرديزی چاونم
 کردمی درك ماونم

 نهی ببينطوری سخت بود که خواهرشو ایلی خبراش
 دمیدی چشماشو مي بزرگ توغم
 

..... 
 

 . باز کردم و وارد شدمدی با کلدرو
  سمت اتاقم رفتمبه

 کردمی رو باز مرهنمی پي دکمه هایکی یکی رفتمی که ميهمونطور
 . و درو باز کردمدمی کشنیی در و پاگرهیدست

  رو از تن کندمرهنمیپ
 سادمی وانهی آيجلو

  کجانی رادونیا
  کجانی اون رادوو

  در اورده بودمشی رته
  موهام فرو کردمي تودستمو

 . کردم و به سمت حموم رفتمیپوف
 .رونی دوش گرفتم و اومدم بهی
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 ختیری سرو صورتم آب ماز
  حوله موهامو خشک کردمبا

 . زنگ خوردمی که گوشدمیپوشی رو مرهنمی پداشتم
 . رو برداشتم و تماس رو برقرار کردمی اسم مامان زود گوشدنی دبا
   دستم،خشکم زدي تورهنی مامان پهی گري صدادنی شنبا

 ستادی از حرکت اقلبم
 

 .ستادی از حرکت اقلبم
 امانم حرف بزنه بودم تا ممنتظر

 کردی مهی فقط گریول
  شده بودمکالفه

 مامان؟الو؟: من
 ایپسرم؟ب:  گفتیفی ضعي صدابا

 مارستانی بای بپسرم
 دیچی پی رها تو گوشي صداهوی

 مارستانی بایالو،الو،داداش زود باش ب: رها
 . تماس قطع شدو

  نگاهش کردمی صورتم گرفتم و خالي رو جلویگوش
  به خودم اومدهوی

 دیکوبی منمی داشت تند تند به سقلبم
 . برداشتم و از اتاق خارج شدمزی مي رو از روچی و سوئدمی رو پوشرهنمی پعی سریلیخ
 . رفتمرونی رفتم و از خونه بنیی پایکی پله ها دو از

  و روندمنی سرعت ممکن ماشنی شدم و استارت زدم و با آخرنمی ماشسوار
 .رستانمای دم بدمی رسقهی تو پنج دقدرست

  محکم زدم رو ترمزدمی رسنکهیهم
  متوقف شدي بدي با صدانی ماشکه

 . شدمادهی پنی از ماشهی توجه به غر غر بقیب
 .گشتمی و دنبال رها و مامان مدمییدوی راهرو متو
 .دمیی که به سمتشون دودمی دور رها و مامان رو داز

  اومد سمتم و خودشو انداخت بغلمدنی با درها
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  رو اعصابم بودنی و اکردی مهی گرداشت
  خودم جداش کردماز

 .عسل...رها:من
 دی خندهی گرونیم
  ته دلاز

  شدممتعجب
 خنده؟ی می چيبرا

 ....زیچ.....من....بهوش....امروز....داداش عسل: رها
 گهی می چدمیفهمی نماصال
  بگویرها درست و حساب: شدم و داد زدمیعصب
  ادبیب:  رفت و اشکاش رو پاك کرد و گفتي غره اچش

  نگاش کردم که حساب کار دستش اومدتند
  زده به سرشی خوشنمیا

 امروز بعد از رفتن تو:رها
 ...  و باهاش صحبت کنمی عسلشی گرفتم منم برم پمیتصم 

 دمی رو پرستشی دکترش و وضعشی رفتم پاولش
  توي گفت درسته حرفابهم

 ستی نی کافگفتی میول داشت ری تاثشیرو بهبود 
 ...می شوك بهش وارد کنهی بهتره گفت
 . چهار تا چراغ سبز رو سرم روشن شدهوی فکر کردم که منم

 ....... و رفتمودمی رو از دکتر گرفتم  و لباسامو پوشاجازش
 یگی رو بعدا ماتیجزئ:   کردم وگفتمي قروچه ادندون

  حرصم گرفتشتری کرد که بیشیا
  رفتم تویچیه: رها

  بگم تا بهش شوك وارد بشهی نگم چی چگفتم
 ی زنیداد نم!! هااااااایزنی فقط نمگمیخب م...زیچ... گفتم بعدش گفتم کهنای دستشو گرفتم و از حال خودم و مامان ارفتم

 هاااااااااا
 
 کشهی دختر منو منی خدا ايا

 ن؟ی اشی پسادمی من چرا وااصال
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 نمی عسلمو بببرم
 .....رمی پس من می بگيخوایتو انگار نم:من
 .یکنی پروانه ازدواج مای دوباره يخب بهش گفتم دار: گفتعی بازوم گرفت و تند و سراز
 

  گرد شدنچشمام
  لحظه داغ کردمهی کردم حس

  اسمش نفرت داشتماز
 دادی انزجار بهم دست محس
  شده بودمیعصب
  بهش؟ی گفتی چدمینشن:من

 گهی بگم دشمیخب بزار بق: تند تند تکون داد و گفتسرشو
  ازدواج دوباره تو همانا و تکون خوردن دست عسل هماناگفتن

بعدش گفت که از . گفتکی و بهم تبررونی اومد بي اقهی دکتر و صدا زدم که بعد از چند دقرونی بدمی صحنه پرنی ادنی دبا
 هـــــورااااا.مرحله کما خارج شده

  به همدیاشو کوب هوا دستدیپر
 
 ؟یچ
 رون؟ی کما اومده باز
  گوشام اعتماد نداشتمبه
  بودمرهی خی نقطه نامعلومب

 دی خدا صدامو شنپس
  هزار مرتبه شکرخدارو
  برگشتعسلم
  نذاشتتنهام
  شکرتایخدا
 
  خوشحال بودمیلیخ

 کردمی داشتم خدا رو شکر ممدام
  بهم رسونده بودعسلمو

 . به در زدم و بعدش وارد شدمي تقه اچند
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 يای مدونستمیم: کرد و گفتي خنده اتک
 .گمی بهوش اومد خودم بهت می وقتششی پي فعال بریتونی نمخب

 
  نکردمتعجب

 رفتمی مششی عسل پتی وضعدنی هر بار فقط واسه پرسمن
  عسل و صحبت باهاشدنی دي هم براای

 .شده بود پنج هفته هم واسه من هم واسه خودش عادت نی اتو
 . تکون دادم و خواستم درو ببندم که صدام زدي ناچاري از رويسر
 ن؟یرادو: نیامیبن
  و برگشتم سمتشستادمیا

 . اشاره کردی نگاش کردم که  بلند شد و با دستش به صندلیسوال
  لحظههی نیبش:نیامیبن

 . تکون دادم و درو بستم و نشستمسرمو
 . من نشستي رو دور زد و اومد روبروزشیم

  نگاش کردممنتظر
  توهم قفل کرددستاشو
 . راجب عسل بهت بگمییزای چهی خوامیم:  بلند کرد و گفتسرشو
  رفت توهماخمام

 گه؟ی هست دیمنظورت خانوم سعادت:  و محکم گفتميجد
 .شونهیبله منظورم ا:  کرد و ادامه دادي خنده اتک

  از کما خارج شده االنن،درستهی رادونیبب: شد و ادامه دادي جدهوی
 ...........ی رو هم بدونییزای چهی خوامی می خوبه ولیلی خنی او
 
 شدی که از ذهنش خارج می هر حرفبا

 شدی گرفته تر مشتری منم بچهره
 . تکون دادم و بلند شدم که متقازال بلند شديسر

   بپسر دست خدازوی نشو،همه چدیناام:  بهش وارد کرد و گفتی شونم و فشار آرومي گذاشت رودستشو
   باشهادتی درضمن

 ** وجود دارهی حکمتيکار** هر تو
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 686 

.... 
 
 .کردی گشاد و متعجب داشت نگامون مي چشمابا

  گرفتدلم
 . حدس زده بودنیامی شد که بنی هموندرست
 سوختی از زور بغض مچشمام

 . و زل زده بودم بهشواری داد بودم به دهیتک
  خوشگلش رو باز کردي چشماآخرش
 . خودش کردفتهی رنگش که منو شی آبيچشما

 دهی چه فایول
 کننی چشما االن دارن با تعجب نگام منیا

 دونهی ازمون نمیچی عسل هگهی که ددهی فاچه
 ستی نادشی یچیه

 .کردی و منو کالفه مشدی تو ذهنم اکو منیامی بنيحرفا
 
 .... بودهادی زیلیشدت برخورد سرش با سنگ خ "
 .....دی شاو
 ... احتمالش پنجاه درصدهیعنی

 .... امکانش هستی ولدونمینم
 .....کنمی رو ممی سعمن

 ی فراموشنی افقط
 ".........ای موقت ممکنه

 
  هم فشار دادمي روچشمامو

 .کردنی داشتن عسلو نگاه مرتی هم با بهت و حهی و رها و بقمامان
 ؟یکنی مينجوریعسل؟چرا ا:رها

  کهستی عسل؟اسم من عسل ندیگی شما چرا بهم مفهممیمن نم:عسل
 

 شدی داشت فشرده مقلبم
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 ه؟ی چستیپس عسل ن:  با تعجب گفترها
 ادی نمادمی يزی چه؟منی اسمم چدونمینم....خب: عسل
 دهی داره با دستاش قلبمو محکم فشار میکی کردمی محس

 .رونی دست رها گرفتم و بهش گفتم مامان و ببره باز
 .رونی سرشو تکون داد و به همراه مامان رفت بیجی گبا

 . بستمدرو
  سمتش برگشتمبه

 کردی قلمبه شده نگام مي با چشماداشت
 . قلمبه شدش ضعف رفتي چشمانی ادنی با ددلم

 . کنار تختش نشستمی صندلي زدم و رويلبخند
 رون؟ی بدی ببرفی تشرانای احدیخوای شما نمخوامی عذرمگمیم: عسل

  باالدی از ابروهام پریکی
 
 

  همون عسلهبازم
  نکردهی فرقچیه

  عسل کله شقهمون
 پرو،لجباز

  دندههی
 نمی بشنجای اخوامینوچ فعال م: من
  چپ نگام کرد که خندم گرفتچپ

 د؟ییخب بفرما:عسل
 ی دادم به صندلهیتک

  نگفتميزی چی نگام کرد ولیسوال
  زل زدم تو چشماشقیعم

 دی لرزی چشماش ممردمک
  باالدی از ابروهام پریکی

 رون؟ی بدی برشهی بخوابم مخوامی مدیببخش:  گفتیفی ضعي و با صدانیی انداخت پاسرشو
 دی دلم لرزته

 . بلند شدمی صندلي زدم و از رويلبخند
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  رمیباشه پس من م:من
 ی بخوابخوب

 
  سمت در رفتمبه

   در گذاشتمرهی دستگي رودستمو
 .ستادمی درو باز کنم که اخواستم

  دوباره برگشته بودطونمی شي رواون
 یراست: زدمو گفتمي بارطنتی شلبخند
 ینی منو ببخواب
  منتظر عکس العملش باشمنکهی ابدون

  باز کردم و خارج شدمدرو
 . با در برخورد کرديزی که درو بستم حس کردم چنیهم

  کردمي خنده اتک
  اومد سمتم و از بازوم گرفترها
 داداش؟عسل چش شده: رها
 

ℳaみdiyeみ�, [14.08.16 18:36[ 
]Forwarded from رمانم عشق پنهان در نفرت[ 

 ششم_پنجاهو_ستویدو_پارت#
 

  عسل ــــــ
 

  چشمامو باز کردمي الاروم
  شدهنی سرم سنگکردمی محس
 کردی کوفته شده بود و درد مبدنم

  کوچولو چرخوندمهی سرمو
 . پنجره بزرگ داشتهی که دی اتاق سفهی
 .واری گوشه دکی نسبتا کوچخچالی مبل و هی با

  کجام؟من
 ؟ينجوری اچرا



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 689 

 کنه؟ی بدنم درد مچرا
 سرم

 اخ
   سرم گذاشتمي بلند کردم و رودستمو

  شده بودیچی سرم باند پدور
 ...سرمو محکم فشار دادم 
  چشمم گذشتي از جلولمی مثل فزی همه چهوی

 .... با سرهنگصحبتم
 .... به گردنميزی چخوردن
 ..... و آرتاملی دني هاکتک

 .....نی و رادونی رفتن عطا و املو
 ..... پنهانتی واقعدنیفهم

 ....سایپل
 ...لی دنيکایشل

 ...نی به زمافتادنم
 ... برخورد سرم با سنگو

 ... چشمم رد و شد و رفتي و همه از جلوهمه
 مارستانمی االن بپس
  کردمیپوف

 دیکشی مری داشت تسرم
 . بود،به همراه رها وارد شددهی پوشدی چهارشونه که لباس سفیکلی پسر ههی در اتاق باز شد و هوی

 ن؟ی نگران کردنجای چند نفرو ادیدونیم.گهی دنیدیخوابی مشتری بکمی سیبه به خانوم پل: پسره
 

  چه پروعهنمی واه اواه
 عجبا
  به توچهاصال
  خواستدلم

 ) صبر کن از به هوش اومدنت بگذره بعد شروع کنکمی دلم زیعز(
 . نگو فعالیچی هتو

  چشماش نشسته بودي اشک تورها



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 690 

  فداش بشمیاله
 کردی مظلوم نگام میلیخ

 . شدری بهش زدم که اشکاش سرازی قشنگلبخند
 و هی گريخوایه اگه ماههه: توجه به حضور اقا دکتره که رو مخم بود،خجالت مجالت رو کنار گذاشتم و رو به رها گفتمبدون

 ....اخ.... حالت رو ندارماااااارونی گمشو بی کنيزار
 دی کشری سرم تدوباره

 . دستمو روش گذاشتمکه
 کردنی گشاد نگام مي با چشماهردوشون

  که به سرت خورده اثر نکردهياصال اون ضربه ا:  لب باز کرد و گفترها
 . کردم که چشماشو تو حدقه چرخوندی دهن کجواسش

 
 .دیخندی مزی رزی آقا دکتره داشت رنی اونورم ااز
  به بعد بخندهنی بکوب تو دهنش تا نتونه از ادونهی پاتو بلند کرد گهی مطونهیش

 شعوری بالدنگ
 .کردمی می خالچارهی دوتا بنی بودم و داشتم حرصم رو سر ای چرا عصبدونمینم

  بگنيزی چتونستنی نماوناهم
 .ارمی عنوان کم نمچی بودن به هدهی فهمچون
 رونی رو شوت کردم برها

 نشستی اشک تو چشماش ممیشدی هر وقت که چشم تو چشم مچون
  ندارمناشوی فنی که حال و حوصله فمنم
  رونی رها رفت بنکهی ابعد

  شددهی سمت پسره کشنگاهم
 کردی تو کاردکس بود و با دقت نگاهش مسرش
  داشتی جذابچهره

 یکلی و هچهارشونه
 رسهی من که نمنی رادوي به پاالبته
 گسی دزی چهی اون

 .دی افتادم و لبخندم رو لب ماسی همه چادی لحظه هی که شدی مجادی لبم اي ذهنم،داشت روي از تصور چهرش تويلبخند
  رو به زمان بعد موکول کردممی شدم و فکر کردن به بدبختالیخیب

 . که به پسره افتاد حرصم گرفتچشمم
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 کردی منو نگاه می چشمری داشت زتی قوزمپسره
  اعصابی که بمنم
  که؟؟؟دیانی جردر
 ه؟یهـان؟چ: بهشدمیتوپ

 . تو شدههی اخه عاشق چدونمیمن نم: گفتهوی
 . گرد نگاهش کردمي و با چشمامتعجب

 هن؟:من
 گمی منویرادو: رك گفتیلیخ
  تو شدههی عاشق چدونمینم
 
  افق محو شدمتو
 ؟ی چیچ

 جـــــــــــــان؟
 هـــــــن؟

 کردمی زده داشتم نگاش مرتیح
 . ضربان قلبم دوباره شدت گرفتنی اسم رادودنی شنبا

 ؟ییدختر کجا: کرد و گفتی که پوفکردمی ملی تحلهی حرفشو تجزداشتم
  شد؟ی چانی جرنی بگگهی بار دهی شهی مدیببخش: گفتمي خودم اومدم و با حالت بامزه ابه

  بخدانیم  لنگه همدوتاتون:  کرد و گفتي خنده اتک
 . باز مونده بود،رفت و کامل بستشمهی که ني و مظلوم نگاش کردم که به سمت درمنتظر

  سمتم برگشت و اومد جلوبه
 . تختم گذاشتکی برداشت و نزدی صندلهی
 . در باز شد و رها اومد توهوی

  شاد شاد بودچهرش
 . بودنم،معلومی پانکراسش رو ببتونستمی که تا بناگوشش باز بود و مششی از اون ننویا

 . تختم گذاشت و روش نشستنوری برداشت و ای صندلهی ی مثل دکاونم
 .کردمی دوتا مشکوك نگاهشون منی از رفتار امتعجب

 
 

 . تودی که به گمونم پرستار بود پري به شدت باز شد و دخترهوی بگه که در يزی دهنش رو باز کنه و چخواستی مدکتره
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   خدايا

  چه مرگشونه؟نایگذاشتن من بفهمم ا اگه
  شانسنی تو اتف

 و روبه دکتر دی نگاهشو دزدتمی عصباندنی دختره که با دي زل زدم تو چشمانی و خشمگیشی آتي چشمابا
 306 اتاقدیاری بفی تشرشهی دکتر ميآقا...دیببخش:گفت
 ؟ی چيبرا:دکتر

 هی ضروری ولخوامیعذرم: پرستاره
 . از اتاق خارج شدی حرفچی به عنوان باشه تکون داد و بدون هي ناچاراي سرس از رودکتر

 
 . برگردوندم و زل زدم بهشکردی نگام مرهی خری سمت رها که خصورتمو

  منوي خورديهووووو:من
  واسه داداشم بمونهزارمی مکممینترس : زد و گفتیثی خبلبخند

 
 هــــــان؟

 ؟یچ
  گشاد شدنچشمام

 بود اندازه گاراژ باز مونده دهنم
 )می الزم شدموتیر(
  شوسیه

 ؟يدیفهم
 سیه

 ؟ی گفتیچ: من
 . کردنفی به همو با شور و شوق شروع کرد به تعردی کوبدستاشو

 شدی که از دهنش خارج مي هر کلمه ابا
 شدی مشتری و تعجب منم برتیح

 رفتی که مجلوتر
 موندی گرد و دهنم باز مچشمام

  طرف شوکه شده بودمهی از
 .کردنی قند آب ملوی کلوی طرف تو دلم داشتن کهی از
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 .کردمی رها رو مرور مي به لب ،داشتم حرفاي زل زده بودم و با لبخند محوی نامعلومي نقطه به
 

  بودننیری شبرام
  دلم شکسته بودیول
  کهشهی ها نمی راحتنی ابه
  به غلط کردن بندازمشدیبا
 ــــــــــدیبا

  رو گرفته بودمممیتصم
 . سمت رها و نقشمو براش گفتم که اولش اعتراض کردبرگشتم

 داداشم گناه دالــــــــــه: رها
 خو منم گناه داشتــــــــــــم: شدم و گفتمیحرص

   بشهفمی حرتونهی نمدی دیوقت
 . نگفت و قبول کرديزیچ

  کردمیطانی شي خنده
 ـــــــــنیرادو

 عشـــقــــــــم
 میزندگـــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــرمعمــــــ
.. 
.. 
.. 
.. 
 ندازمتی مي گوه خوربه

 ستمی نندازم عسل ناگه
 ) احساساتیمرس(

 کنمی مخواهش
 
 

 . رها به همراه سرمه جون وارد شدقهی از چند دقبعد
  سمتم اومد و منو اروم بغل کردبه
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  بودی زن دوست داشتننی اچقدر
  کردمبغلش

   قربون صدقم رفتیکل
 .شدی رها از اونور داشت از حرص منفجر مکه

 . شدی حرصشتری زبونمو در اوردم که ببراش
 .دی سرم کشي رو گونه شو پاك کردم که  دستشو روياشکا

 . که گفت چشمام گشاد شدنيزی با چهوی
 ؟ي پسرمو دق بديخوایم:  جونسرمه
 هن؟

  کار رهاعهدونستمیم
  اون بهش گفتهدونستمیم

  باشهی کستونستی اون که نمجز
  نگاش کردمی و حرصبرگشتم

 .... ابروشو داد باال و زبونشو برام در اوردهی که مثل خودم دمیکشی چشمام داشتم براش خط و نشون مبا
 کممی حقشه بزار یکنی می کار خوبیول:  بگم که سرمه جون نذاشت و خودش ادامه داديزی کنم و چشی ماست مالخواستم

 .اون بکشه
  برق زدچشمام

 تی حماولیا
 . بگم و اخمام جمع شهی و باعث شد آخ ارومدی کشری تهوی ذوقم بغلش کردم و گونشو محکم ماچ کردم که سرم از
 .شدی باعت خندم منی وسط حسادت رها گل کرده بود و انیا

 زنمایخب دارم به داداش زنگ م:  جلو و مارو جدا کرد و روبهم گفتاومد
 . تکون دادم و منتظر نگاش کردميسر

 . بهش بگهخوادی رو از رها گرفت و گفت که اولش اون می جون گوشسرمه
   که برقرار شدتماس
  کرد که کپ کردمي جون چنان نقش بازسرمه

 ولی ابابا
 نی چه برسه به رادوختی گفت که من خودم دلم ريجور

 
 . و بعدش بالفاصله قطع کردنجای هق هق کنان بهش گفت زود خودشو برسونه ای و الکدی رو زها قاپی گوشهوی

  که قطع کرد خنده هر سه تامون رفت رو هوانیهم
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 ؟يکردی رو نميمامان توهم بلد بود:  زد و رو به سرمه جون گفتيزی آمطنتی لبخند شرها
 

 ي فکر کردیپس چ:  نازك کرد و گفتی جون پشت چشمسرمه
 اوردمی نری سر امییه بالها که چیدونی نمتو
 چارهی بیه

 گمیحاال بعدا بهتون م:  خنده و گفتری تا ادامه بده بلند زد زمیکنی مشتاق نگاهش مدی دیوقت
 میدی رها هم خندمنو
 . و خندم قطع شددی کشری من تی سر کوفتنی باز اکه

 يواااااااا
 
 

   زود از اتاق خارج شدرها
  کنهشی جون حرف بزنه تا راضی بره با دکدی باگفتیم

  دکتر هم تو نقشمون مهم بوديحرفا
  لحظه فکر کردمهی

 میکنی چه کارا که نمنی بباصال
 خخخخخخ

 
..... 
 

 رون؟ی بدی ببرفی تشرانای احدیخوای شما نمخوامی عذرمگمیم: من
 
  از ابروهاشو داد باالیکی

 نمی بشنجای اخوامیفعال م:  کرد و پرو پرو گفتینوچ
 
 ی بموننجای ادی نبای لعنتنه

 شناسمی خودمو ممنکه
  باشهشمی پيادی اگه زدونمیم

 شمی مییهوا
 دمی زود خودمو لو مو
  خودمو به زور نگه داشتمنجاشمی اتا
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  دل تنگش شده بودمچقدر
  کرده بودریی چهرش تغکمی

  هم الغر شده بودیکم
  فداش بشمیاله
 
  پرو شده بودکمی

 کردمی حس مي من اونجوودونمینم
  بودي اگهی دزی چای

  شده بودطونی شکمی یول
 شدی لحن و رفتارش معلوم ماز
 . بود و تعجب آوردی بعکمی خشک و مغرور نی از رادونیا

 
  چپ نگاش کردمچپ
 دییخب بفرما: من

 ی داد به صندلهی تکلکسیر
  نگاش کردم و منتظر موندم تا حرفشو بگهیسوال

  بگهيزی چخواستی انگار نمیول
 زدی نمیحرف

  میگفتی نمزسی چچکدومیه
 .ومدی نفس هامون تو اتاق مي صدافقط
  زل زده بود تو چشمامقیعم

 شدی گرمم مداشت
  تپش قلب گرفته بودمدوباره
  گرمش رو نداشتمي نگاهاتحمل

 دمی زود وا مدونستمیم
 شهی نقشم خراب مو

 نیی سرمو انداختم پانی همواسه
 

 رون؟ی بدی برشهی بخوابم مخوامی مدیببخش: گفتماروم
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 . بلند شد و به سمت در رفتی صندلي رواز
 رمیباشه پس من م:نیرادو

 ی بخوابخوب
 ....یراست

 ینی منو ببخواب
 

 جــــــــــانم؟
  کنم؟کاریچ

 . رفترونی جوابشو بدم که زود درو بست و از اتاق بخواستم
  گرفتحرصم
 تی قوزمپسره

 ـــــــــشیا
 نمی خواب تورو ببامی مونده بنمیهم

   افتادزی مي روي دستمال کاغذی که به قوطچشمم
 . برش داشتمو  به سمت در پرتش کردمی معطلبدون

 اههههههههههه
  شدهطونی شچقدر

  کار دستم نده؟نیا
  طونی شمن
 طونی شاون
 ... شودچه

 خخخخخخخخ
 ) ادبیب(

  بدبختمنحرف
 )تی تربیب(

  باوگمشو
 
   بودمي بسترمارستانی بي که توي چند روزنی اتو

  اومده بودندنمی افراد و همکارا به دهی و بقبروبچ
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:  نگام کرد و گفتثیاز نقشم هم بهش گفتم که خب.  در اوردي و مسخره بازدی خندی گفتم که اولش کلزوی نگار همه چبه
  توووووووی هستیعجب آدم

 
  و پرهام که اومدننیارت
  در اوردني مسخره بازیکل

 ومدی از خنده نفسم باال نمگهی بود که ديجور
 پروها... رفتن رو هم نداشتنقصد

 خوردنی من اورده بودن رو مي که برایی کمپوت آناناس های اتاق چتر شده بودن و داشتن هتو
 . تو شکمشختیری هارو مچی و سن اوهی هم فقط آبمنیارت

  گرفته بودحرصم
  پرو باشه؟تونهی چقدر مآدم

 )؟ي داريه انتطار توان،چيدوستا(
  بود؟ی منظورت چاالن

 )بمــــــــــــــــاند(
 ،شدی وارد اتاق مي پرستارهی بار که هر
  انداختن دست بردار نبودنی دختره رو به غلط کردن نمتا

 . که با داد من خفه شدنارنی بارم کم مونده بود اشک دختره رو در بهی یحت
 ...شناسمشونی که انگار نمزدمی حرف ميبا همشون طور 

  و پرهام چقدر  تعجب کردننیارت
  به پوئن مثبت واسه خودشون کردن و فقط منو حرص دادنلی تبدنوی او

  بکنمي کارتونستمی نممنم
  خودمو لو بدمموندی کم مرفتی مادمی وقتا یبعض

 . گذشت و از اتاق به زور خارج شدنری خدارو شکر به خیول
 خوردی کم داشت حالم بهم مکم
   متنفر شده بودممارستانی بطی محاز

  خفقان آور بودبرام
  هم عطا اومده بودي بارچند

  بودي اونم رفتارم همون طوربا
 شناسمشی نمانگار

  بودمنی باهاش سرسنگکمی
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 دونهی موی خودش بهم گفت که همه چکه
  نگار بهش گفتهدونستمیم

 گفتمی نميزی کاش به نگار چکال
 شعووووووووری لق بدهن
 زدمی میی حدساهی کرده بودم و شک

  شدلی تبدنیقی با گفتن نگار به که
  عاشق هم شده بودندوتاشونم
 ... که من به همراه پارال رفته بودم استانبول شروع شده بودهی از موقععشقشون

 . کردنفی که شروع کرد به تعردمی ازش پرسهی پارال افتادم در مورد بقادی یوقت
  تا سر حد مرگ کتکش زد و کم مونده بود بزنه بکشتشنی رو که رادولیدن: نگار
  به زور جداش کردننی سامان و امکه

  اون طرفا باشهنی از رادوذاشتن،بعدی رو هم نمعطا
  بزنتشي که دوست داره اونجورنی اگه رادوچون
 زدتشی مي چجورنی که برادرته ببعطا
 . شدنری افرادشون هم دستگهی و بقارتام
  حکمشون قصاص شدلی و دنارتام
 . باهامون فقط حکمش سه سال حبس شدي هم به خاطر همکارپارال

 . هم رفتن زندانهیبق
 
 

  باور کنم که عطا بردارمهتونستمی نمهنوز
  حرف زدی اونروز اومد و باهام کلیول
  شدهفی مادرش گفت چقدر ضعاز
  پدرش گفت چقدر کمرش شکسته شدهاز
  ناراحت شدمیلیخ

  گرفته بوددلم
  داشته باشمي خانواده اهی خواستمی ممنم
 . طعم آغوش مادرم رو بچشمخواستمی ممنم
 نمی محبت پدرم رو ببخواستمی ممنم
  کردم خودمو قانع کنمیسع
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 .امی که پنهان بود   کنار بیتی واقعنی کردم با ایسع
  از عطا شروع کردماولش
  رو گرفتمممیتصم

 . گذاشته بودری روم تاثیلی باهام حرف زد خیمد و کل اونروز به بعد که عطا اواز
  بهم گفت خواهرکوچولومیوقت

   بهم دست دادی خوبیلی حس خهی
 .زنی بود که خودمو تو آغوش برادرانش رها کردم و اجازه دادم اشکام برهمونجا

 .کردی و فقط سرمو نوازش مگفتی نميزی چاونم
  خوب بودیلیخ

  کردمی خالخودمو
  سبک شدمکردمی محس
  رو گرفته بودمممیتصم
  عطا منو از خودش جدا کردیوقت

 ی داداشیمرس:  زدم و گفتميلبخند
 . شدمسبک

  حرفم چشاش برق زدنی گفتن ابا
 . بغلم کردمحکم

 
 

  روز گذشتچند
 کردمی مي من هنوز داشتم نقش بازو

 گرفتی من،دلمی رادوي چشماي غم تودنی دفعه هم از دهر
 شی از ناراحتشدی فشرده مقلبم

  بهش بگمخواستمی مهربار
  بار کم مونده بود لو بدمهر
 گرفتمی خودم رو مي به زور جلویول

 دادمی نقشه رو ادامه منی ادی باچون
 شدی از حسش مطمئن منی رادودیبا
 .وفتهی بي بدی اتفاقخواستمی نمگهید

 .نون بودم ازشون ممیلی و خکردنی مواقع کمکم می و نگار و سرمه جون هم بعضرها
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.... 
 
 .شمردمی رو مواری دي تخت نشسته بودم و داشتم ترك هاي حوصله رویب

  خسته شده بودمگهی دنجای ااز
  زود مرخص بشمخواستمی مفقط
 زی تبربرم
  شهر خودمبرم

 .....بعدش
 )؟یبعدش چ(

  توچه؟به
 )؟ینه بگو بعدش  چ(

 گمی مباشه
  نداره هاااااااای من ربطبه

 کنهی اعتراف منی از اونجا رادوبعد
 کنمی منم قبول مبعدش

 ي خواستگارادی مبعد
 دمی منم بعله رو مبعد
 میریگی می جشن عروسمیری مبعد

  خونمونمیری مبعدش
 ....بعدش

   ندارهی بعدش به تو ربطگهی دخب
 یشی مپرو

 خورهی به سنت نمدرضمن
  وجدان گلمنیاور
 نیاور

  ادبی بتی تربی بشعوریب(
 )هیزی خوب  چخجالتم

  که در بنده وجود ندارهیدونیم
 )دونمیبعله کامال م(
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 . مشغول بحث با وجدانم بودم که در حس کردم در باز شديهمونطور
  برگردوندم ب سمت درسرمو

  بودسادهی چارچوب در واي که توی شخصدنی دبا
  افتاد کف پامچشمام

 کنه؟ی مکاری چنجای انی ایلعنت
  بابايا

 می نداشتشیانبول هم از دستش آسا استتو
 می هم ندارنجایا

  شدم؟ي بسترمارستانی من بدهی کجا فهماز
  انداختمی دستش نگاهبه

  کتاب دستش بودبازم
 گنااااااای منی به اخرخون

  قدم اومد جلوچند
  صحبت باهاش رو نداشتمحوصله

 خوردی حالم بهم مدنشی از داصال
  کنمي گرفته رو، بازی گرفتم همون نقش فراموشمی تصمنی همواسه
 . بهترهاون
 . کنار تخت گذاشتزی مي نشست و دسته گل رو روی صندليرو

 . هم قفل کردي تودستاشو
 . متعجب نشون دادمهودمو

 د؟ی نشستی با اجازه کد؟وی وارد شدی با اجازه کدیببخش: من
 ؟یکنی مينجوریعسل چرا ا: باال انداختییابرو

 فت توهم راخمام
 .ی اسممو صدا بزنی باشی تو کابوی يهووو

  دندوناشو تو دهنش خورد کنمخواستم
 . کردنم ادامه دادمي به نقش بازیول

 ستی عسل؟بابا اسم من عسل نگنی چرا همه بهم مفهممیمن نم: من
 

  و شوکه نگام کردمتعجب
 ؟یعنی ی گرفتیفراموش:  لب گفتری زاروم



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 703 

 دمی کرد نشنفکر
 اد؟ی نمادتیچرا منو :  از ذهنش گذشت که زود گفتی چدونمینم
  باالدی از ابروهام خودبه خود پریکی

 ادی بادمی تو هی چاخه
  شلغمتیقوزم

 
 . استراحت کنمخوامی مرونی بدی ببرفی االنم لطفا تشری هستی کی جنابعالدونمی جناب بنده نمرینخ: من
 

 اد؟ی نادتی عشقت یتونیعسل چطور م: بهزاد
 

 هـــــن؟
 ؟ی چیچ

 شونمی مای چایخدا
  اکبراهللا

 رهی منو بگیکی
  تو صورتشرمی با کله موگرنه

  گرفته بودمی مظلوم گفت که اگه واقعا فراموشيجور
 کردمی مباور

 عجبا
  باشنویا

   روش بروي حرفه اکی چند تا تکنهی بلند شو گهی مطونهیش
  نتونه کتاب بخونهگهید

 وزی پوفتیقوزم
 
 .ستادی اومد که قلبم از حرکت انی رادوي صداهوی

 
  چه خبره؟نجایا: نیرادو

  از ابروهاشو برد باالیکی به سمتش برگشت و بهزاد
 شما؟: بهزاد
  بودی عصبنیرادو
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 . دادصی مشت شدش تشخي از دستاشدی منویا
  بپرسم شما؟دیمن با: نیرادو

 
  يواااا
  شانسنی تو اتف
  گوه شانسم؟نقدری چرا من ااخه

 چرا؟
  پاسخگو باشهیکی

  بودمي من کدوم گورکردی ممی بنده هاش تقسنی خدا شانس رو بی وقتدونمینم
 

 هوف
  نقشم فرو رفتمتو

 دیببخش: من
 رونی بدی ببرفی تشرشهی دوتاتونم،مباهر
 'با دستم به بهزاد اشاره کردم' شما هم

 .' و نشون دادمنیرادو ' رادي هم شما آقاو
 

 .کردنی رو نگاه مگهی همدضی با غهرکدوم
 . زل زد بهم که دلم کباب شدی به سمت بهزاد پرت کرد و بعدش با ناراحتنشوی نگاه خشمگنی آخرنیرادو

 
 دی غلط کردم ببخشگفتمی مکردمی بغلش مرفتمی جاش بود همونجا ماگه
 .گمی اون بگه غلط خورد بعدا من مدی اول بایول
 

  به زور نگه داشتمخودمو
 وت نگاهش کنم تفای کردم بیسع

 .شدی خراب می همه چدادمی اگه با چشمام خودمو لو مچون
 

 . هوا و چشمامو بستمدمی که پردی درو محکم کوبنی و آخر سر رادورونی هردوشون رفتن بي حرف اضافه ابدون
 

 ی لعنتاهههه
 وفتمی مي بره فکر کنم خودم به گوه خورشی که پينجوریا
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 واال
 . کردم و خودمو رو تخت پرت کردمیپوف
 .مردمی داشتم مگهی دی حوصلگی باز
 . رو تخت نشستمخی در دوباره باز شد که سهوی

 
 .کردی باز نگام مشی بود که داشت با نرها
 . بسته شدششی چپ نگاش کردم که نچپ
 . جلو و رو تخت نشستاومد
  باز؟شدهیچ: رها

 .رونی نشده پاشو گمشو بیچیه:  شدم و گفتمیعصب
 

 . بلند شد و رفت سمت دري شد و بدون حرف اضافه اناراحت
  کنهکاری بنده خدا چنی ااووووف

  کنم؟ی کردم حرصمو سرش خالدای ادم پمنم
  کردمیپوف

  کردم که برگشت و نگلم کردصداش
 خوامی اعصابم خورد بود،عذرمدیببخش:  زدم و گفتمی مصنوعلبخند

 
 .نهی بشادی تکون داد که دستمو زدم رو تخت و بهش  اشاره کردم بسرشو
 . زد و اومد نشستي محولبخند

 . کردنفی نگام کرد که شروع کردم به تعريهمونطور
 . بهزاد اومده بودشی پقهی چند دقنیهم: من
 کدوم بهزاد؟: رها
  چپ نگاش کردمچپ
 م؟یرها چند تا بهزاد دار: من

 می عالمه بهزاد دارهیخب : فت چونشو خاروند و گمتفکر
   رو بزار کناريمسخره باز:  رو پاش و گفتمزدم

 بهزاد عاشق؟:  و گفتسادی صاف واهوی
 گهیهووووف آره د: من

 . و مشتاق نگام کرد تا ادامه بدممنتظر
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 امروز اومد: من
  که فراموش کرده رفتار کردمی اونم مثل کسبا
  گفت؟ی چیدونیم
 

  گفت؟یچ: رها
 

 گهیمده ماو: من
 اد؟ی بادتی عشقت رو یتونی نمچطور

 ؟یکنی مباور
 . عشقمهکردمی گرفته بودم حتما باور می گفت که اگه واقعا فراموشی و ناراحتتی با مظلومنوی اچنان

 
  چشماش گشاد شده بودرها

  باز مونده بوددهنشم
  گاراژاندازه

 ؟ي کردکاریحاال تو چ: رها
 کردمی شل و پلش مزدمیاگه جاش بود م: من
  حرفامونودهی شننی از شانس گندم نگو رادویول

 . رو بکشنگهی که هکونجا گفتم االنه که بزنن همدکردنی رو با خشم نگاه مگهی چنان همدنی و رادوبهزاد
 

  رفته بود تو فکررها
 . اعصابش خورد بوددمشی دی وقتنیپس واسه هم:  دستم تکونش دادم که به خودش اومد و گفتبا
 

 . فعال شدرادارام
 ش؟یدیکجا د: من
  بودی عصبیلی که خدمی تو راهرو داداش رو دشتی پومدمی که داشتم مشی پقهی چند دقنیهم:رها
 . خفه خون گرفتمگهی نگو، که دیچیه: و گفتدی خواستم دهنمو باز کنم چنان غریوقت
 
  فکر کردمکمی عمق مسئله به

 .شهی باز مششمی چه ننی باش ببنویا: و گفتدی باز شد که رها خندشمی کم لبخند رو لبام اومد و نکم
 . خندهری زمی بهش انداختم و بعدش هردومون زدینگاه
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 . باز شد که توجهمون به اون سمت جلب شددر
  جون بودیدک
 . زد و اومد توي لبخنددنمونی دبا

  کوکهفتونی که کنمیبیبه به م:دکتر
 چرا نباشه:  من
  کردي خنده اتک
  ممنون از کمکتونیلیخ: من

 ؟یدر مورد چ: دکتر
 ......نی گفتنیهمون که به رادو:من
  وسط حرفمدیپر
 ادی کار خوشم نمـــنی من اصال از ايآ
 !) وسط نطق مردم؟يپرینه که خودت اصال نم(

   بار بگم من فرق دارمچند
 

 .اتفاقا خوشحال شدم کمکتون کردم...اصال حرفشم نزن...نه نه: دکتر
 . چشمم به رها افتادهوی که دمی خندزی رزیر
  جــــــــــــانياِ
  جـــــــــــــــــــــانيا
 وهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهای

 
  ــــنی رادوــــ

 
  باهاش حرف بزنمکمی عسل و شی برم پخواستمی مامروز

  بودمخوشحال
 ارهی بودم که حالش بهتر بشه و حافظشو بدست بدواریام

 رهیگیاره،می منو به خاطر نمگهی دنکهی وقتا دلم از ایبعض
  رو از اول بسازمی همه چخوامی رو گرفتم مممی تصمیول

  رو  از اول شروع کنمی چهمه
  به سمت اتاق عسل رفتمخوشحال

  چند روز کسل شدهنی ادونستمیم
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 . خفقان آور بودي هر فردي براطشی محنجایا
 
 . توجهم رو جلب کردییدا در بزنم و وارد شم که صخواستمیم

 سادمی در واپشت
  به خود اخمام رفت توهمخود

 کردی عسل سوءاستفاده متی و موقعشی داشت از فراموشی عوضکثافت
  مشت شدندستام

 . و درو باز کردمدمی کشنیی درو پارهی حرکت دستگهی هم فشار دادم و با ي روتی عصباني از رودندونامو
 

  چه خبره؟نجایا:من
  شوکه شددنمی با دعسل

  بدمصی از نگاهش تونستم تشخنویا
 . نشسته بود،برگردوندمی صندلي که روي توهم و رومو سمت پسردمی کشاخمامو

 شما؟: زد بهم و گفتزل
  شدمیعصب
 کردمی دندوناشو تو دهنش خورد مرفتمی جاش بود همونجا ماگه

  کردمي قروچه ادندون
  بپرسم شما؟دیمن با: من

 .میکردی نگاه منی و خشمگی رو عصبگهی همدمیت داشهردومون
  بود؟دهی ترسی چي برادونمی وسط عسل بود که  نمنیا

 دیببخش: عسل
 رونی بدی ببرفی تشرشهی هردوتاتونم،مبا

 . راديو هم شما آقا 'با دستش به پسره اشاره کرد ' شماهم
 
 . رنگ عسلی خوشگل آبي انداختم و بعدش نگاه ناراحتمو دوختم تو چشمای به پسره نگاهضی غبا
 ش دلم گرفت " راديآقا" گفتن از

 .کردی صدام منی مثل قبال رادوکاش
  روهم فشار دادمچشمامو

 .می به همراه پسره از اتاق خارج شدي بدون حرف اضافه او
 .دمی محکم بهم کوبدرو
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  سره پسره راه افتادمپشت
  رفتنییپا پله ها از
 .......داداش من:  رها از اونور راهرو اومد و جلوموگرفتهوی

  نگو رهایچیه:دمی بهش توپنی خورد بود واسه هماعصابم
 کردی گرد نگاهم مي چشمابا

 .نیی ندادم و از پله ها تند تند رفتم پایتیاهم
 . خارج شدم و با چشم دنبال پسره گشتممارستانی باز

 .دمیی دونمی که شد پا تند کردم و به سمت ماشنشی ماشسوار
 ی باز کردم و نشستم رو صندلنوی ماشدر

 . از جا کنده شدي بدي با صدانی زدم و زود گاز دادم و حرکت کردم که ماشاستارت
 رفتمی دنبالش مداشتم

 چرخ خورد و درست هی نی رو به سمت راست کج کردم که ماشنی ازش جلو زدم و فرمون ماشدمی که مناسب دی قسمتهی تو
 . متوقف شدنشی ماشيروبرو

 
  کارم مجبور شد بزنه رو ترمزنی ابا
 . شدادی شدم که اونم متقابال پادهی پنی ماشاز

 ؟یکنی کار می چيدار: پسره
 ؟ی هستیتو ک: دمی مقدمه پرسیب

  سوالم جا خورداز
  داره؟یبه شما ربط:  توهم و گفتدی اخماشو کشهوی

  خودبه خود جمع شداخمام
  مالقاتش؟يای که بی عسل باشیسوالمو با سوال جواب نده،ک: من

 ؟یکنی منو به خاطر مالقات عسل سوال جواب مي که اومدی عسل باشیشما ک: پسره
 

  نامزدشم: من
  از تعجب  گرد شدچشماش

  شوکه شدمخودمم
 . بهم دست داده بودی حسهی ی ولدونمینم

 خودتو خوشحال نکن،عسل ماله منه،من ادیست،زی نادشی یچی گرفته پس هی که فراموشیندویم:  زد و گفتيپوزخند
 . خام نکنالی خشه،پسی که آخرش عسل ماله من مدونمی وار دوسش دارم و موانهیدرست هشت ساله که د
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  بودمدهی حد انفجار رسبه

  مشت شده بودندستام
  گردنم متورم شده بودرگ

 .دمی گرفتم و محکم چسبقشوی دمی بهش رسی بلند برداشتم و وقتيو از پشت به سمتش قدما خودمو کنترل کنم نتونستم
  گردوندمبرش

 نمتیبی به بعد حد و حدود خودتو بدون،دور و بر عسل نمنی ا،ازی بکنیتونی نمی غلطچیه: دمی غردشدمی کلي دندونانی باز
 . مطمئن باشنوی،ای زنده بمونکنمی نمنیوگرنه بخدا قسم تضم

 
  بوددهیترس

  چشماش معلوم بوداز
  بازم گستاخ بودیول

 . که تو دهنش زدمی شد با مشت محکمي زد که مساويپوزخند
 . رفتمنمی زدم و به سمت ماشي من پوزخندنباری شد که انی زمپرت
 وار به سمتش دی دستمو آوردم باال و انگشت اشارمو تحدیکی گذاشتم و اون نی سقف ماشي دستمو روهی باز کردم و درو

 . باشه قسم خوردمادتی: تکون دادم
 . شدمنی گفتم و سوار ماشنویا

 . که اومده بودم رو برگشتمی و گاز دادم و راهدمی کشنیی رو پای دستترمز
 
 

  عسل ــــــــــ
 

  زدم به رهازل
  نبودي جون عادی به دکنگاهاش

 دیچیپی اتاق مي عشق تويبو
  حس کنمتونستمی منویا

 حال بودم خوشبراش
  رو به کل فراموش کرده بود و گفتش عمل کرده بودپارسا
  درست بودمشیتصم

 .کردی فکر مندهی و به آکردی گذشته رو تو گذشته رها مدیبا
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  انداختمی به دکتر جون نگاهی چشمریز
  بودی و خوشگلپی خوشتپسر

 یکلی و هچهارشونه
  بودی درست و با معرفتآدم

 دمی بودم فهمنجای که اي چند روزنی تو انویا
  دوختم به رهانگاهمو

  کم نداشتيزی چی هم از خوشگلرها
  من بودي کوچلو همرنگ چشماهی چشماش

  داشتي بلنديموها
  زانوهاش بودي روتا

  به حالشخوش
 خوردمی حسرت موهاش رو مشهیهم
 ومدی خودش اصال خوشش نمیول
  بره کوتاهش کنهخوادی مگفتیم

 .ذاشتمی نمي و داد و کتک کارغی جی بنده با کلکه
  کار برعکس شده بودواال
 ی کوتاه کني شوهرش بگه موهاتو حق ندارنکهی اي جابه

 گفتمی ممن
  اون موقع ها که شوهر نداشتالبته
 ستی نی مشکلپس

 )یزنیچقدر ور م(
  شوسیه 
 

 ومدنی مبهم
  باهم ازدواج کنن چه شودنای ايواااااا
  رها خوشحال بودمواسه
  گرفته بودمنی ذره بری و ساکت نشسته بودم و  هردوشون رو زآروم
  جون و محوش بودی که فقط زل زده بود تو صورت دکرها

 .کردی رها رو نگاه می چشمری هم زی و هر از گاهکردی منو چک متی هم کاردکس دستش بود و داشت وضعدکتره
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  در اورده بودي تابلو بازیلی خگهی بچه دنیا
 . گشاد نگاهش کردمي که با چشمادی کشي بلندغی هوا و جدی گرفتم که پریشگونین از رونش اروم

 
  ابلهي تو سرت دختره خاك
 . که از ته چاه اومد محل رو ترك کرددی ببخشهی که رها از خجالت قرمز شد و با دیخندی مزی رزی داشت ردکتر

 . خندهری رفتنش بدون توجه به حضور دکتر بلند زدم زبا
 . من  با تعجب نگام کرد که مشکوك نگاهش کردمي خنده با

  که قرمز شد و سرشو فرو کرد تو کاردکسکنمی مشکوك نگاهش می چي دارم برادیفهم
  خدااخ

  شهی و عشقه که خجالت مجالت سرمون نمنی خودمو رادوفقط
 خخخخخخخ

 . و از اتاق خارج شدزی مي رو گذاشت روکاردکس
  نگفتميزیچ

  مرخص بشمی کوفتمارستانی بنی از ابزار
 رسونمی رو بهم مهمه

 نی رو به ارتماندانا
  رو به داداشمنگار
  جونی رو به دکرها
   معلوم شدنای جفت اخب

  موندن؟ای کگهید
 . وسط موندننی و پرهام و سامان انیرات

  گهی دمیکنی مدای سه تا هم سه تا دخمل خوشگل پنی واسه اخب
  ندارهیمشکل
 زنمی باال منی واسشون آستخودم

 )تو اول به فکر مسئله خودت باش(
  خودم که حلهمسئله

  بگه غلط خوردمنی مونده رادوفقط
  کار تمومهگهید
   مطمئن نباش هااااادیز(

 ) کار ها برعکس بشهممکنه
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 منظـــــــــــور؟
 )بمــــــــــــاند(

  من عمرا بگم غلط کردمشعوری بمرض
 )دی دمیخواه(

 .دی دمیخواه
 چند روز بعد ــــ ـــ
 

  روز از مرخص شدنم گذشته بودچند
  تهران رو نداشتمحوصله

 .زی تبرمی هم به عطا گفتم که برگردنی همواسه
 . نگفتيزی قبول کرد و چاونم

  عطا شدمنی برگشتن سوار ماشموقع
  نرفتمی اونا ولنی اصرار کرد برم ماشیلی خرها

  باالرفتی قلبم شدت صربانش منی رادودنی هر بار دبا
 دمی خودمو زود لو مدونستمی مو

 شدمی مییهوا
  عطا شدمنی هر چه قدر اصرار کرد قبول نکردم و سوار ماشنی همواسه
 . هم زود از فرصت استفاده کردنگار

  اومد هلم داد و خودش نشست جلو و درو بستنمی در جلو رو باز کنم و بشخواستمی که می وقتدرست
 .که قفل درو هم زد نجاستی قسمت جالبش احابا

 یگی منو میعنی
 نی افتاده کف زمدهن

  بازبالی اندازه توپ والچشما
  بگم من؟ی چگهید
  بگم؟ی چیی پرونهمهی ابه

  قدر پرو؟نی اآدمم
 ....)يدوستا(

 ؟یفهمی شو مسی هوجدان
  شوسیه
 



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 714 

 ستای ماله بابات نيهووو:  که نگار برگشت و گفتدمی باز کردم و سوار شدم ودرو محکم کوبنوی درهم در عقب ماشي اخمابا
 
  ـــوهی
  آخرشهنی اگهید

  ن پ ماله توعه؟ستینه بابا،ماله بابام ن:  واسش کج کردمو گفتمدهنمو
 

   نازك کردی چشمپشت
 . بخوابونم تو سرشیکی خواستمی همونجا مکه

  و با عشق زل زده بود به نگارگفتی نميزی هم که ماشاال چعطا
 عجبا
 . رو شروع کنمي خواهرشوهر بازدی نشده بايزی چهنوز

 ـــــــشیا
 .رفتمی چشم غره منی حرص داشتم به پنجره و در ماشبا
 

 . پخش شدی رو زد که آهنگی دستشو برد سمت ضبط و دکمه پلعطا
 

 نهیری شچقدر
 راتوی گي چشمانمیبی میوقت
 نهیشی دلم مبه

 باتوی خنده زنمیبی میوقت
 

  کهنهی همآرزوم
  دستاتورمیبگ
  دستاتورمیبگ
  دارمتنکهی ااز
 
  خدا ممنونماز

 مــــوی زندگتموم
 ونمی تو من مدبه
  تموم احساسمبا
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 خونمی مبرات
  دارمـتنکهی ااز
  خدا ممنونماز

 موی زندگتموم
 
 ونمی تو من مدبه
  تموم احساسمبا

 خونمی مبرات
 

  آروممچقدر
 یمونی مشمی که پنمیبی میوقت

 خونمی تو مواسه
 یخونی که عشقو از چشام میوقت
 

  کهنهی همآرزوم
 ی آرومنمیبب
 ی آرومنمیبب
 
  دارمتنکهی ااز
  خدا ممنونماز

 موی زندگتموم
 ونمی تو من مدبه
  تموم احساسمبا

 ......خونمی مبرات
 
  دارمتنکهی ااز
  خدا ممنونماز

 موی زندگتموم
 ونمی تو من مدبه
 خونمی تموم احساسم برات مبا
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.... 
 

  قشنگ بودآهنگش
 .کردمی و مکردمی می لب باهاش همخونریز
  باز کردهنوی عطا عمدا ادونستمیم
 . زدمي بهم زد که لبخندی نگاش کردم که چشمکنهی  از آطنتی شبا
 
 

 . شدی چدمی و نفهمدمی راه رو فقط خوابکل
 گهی واسه نگار و عطا خوب شد دنمیا

 . ها لم داده بودم و تو خواب غرق بودمی رو صندلعقب
 . المصب نشدنمی رو ببنی خواب رادوکمی زور زدم هرچقدر
 .دمی شدم و راحت خوابالیخی باخرشم

 . چشمامو باز کردمي اروم الستادی از حرکت انی ماشنکهی حس ابا
  و دهنمو اندازه غار باز کردمدمی کشي اازهیخم
 . شددهی به قول رها پانکراسم هم دکه

 . به بدنم دادمی سرم و کش و قوصي بردم باالدستامو
  انداختمی رو نگاهرونی پنجره باز

  جلوم بودنای انی رادوخونه
  برق زدچشمام

 .نیی پادمی پرنی رو باز کردم و از ماشنی ماشدر
 . شددهی کشگمی حس کردم دست دنوری که از ادی به سمتم اومد و دستمو کشرها
 

 گهی دایاه عسل ب:رها
  برگردوندمصورنمو

 ادی عسل با من می ولدیببخش: توهم و روبه رها گفتدی اخماشو کشعطا
 تا با خونوادش روبه رو ستی نی جناب درضمن االن وقت خوبادی عسل با ما مریخ: و گفتدتوهمی رها هم اخماشو کشمتقابال

 بشه
 . بعدادی بگذره و عسل بتونه با خودش کنار بکمی دیبزار
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 . نگفتيزی که انگار قانع شده بوده باشه سرشو تکون داد و چعطا

 .دی سرمو بوسي زد و دستش رو انداخت دور کمرم و روي بغلش کردم که لبخنددموی برگرده بره که زود پرخواست
   جدا شدمازش

  افتادمنی رادوادی هوی که
 يواا: من
 نترس رفت خونه:  که خونسرد گفتهی منظورم چدی فهمرها
 

  وبعدش به عطا دست تکون دادم و به همراه رهادمی کشی از سر آسودگینفس
 .می سمت خونه راه افتادبه
 

 . نشون دادمدهی مثال ترسخودمو
 ...... اخه مندیببخش:من
 يکردی می زندگنجایگلم تو قبال هم ا: وسط حرفم و گفتدی پررها
 گمی کن راست مباور

 
 یجی زدم به گخودمو

 واقعا؟:من
 . کردنیی سرشو باال پارها

  تامون خندمون گرفته بودهرسه
 .میکنی که نمکارای اصال چنیبب
  ناراحت شدهنی رادوکردمی حس می چرا ولدونمینم
 شدمی منم ناراحت مشی ناراحتاز
 .ادی از دستم بر نمي کنم که کارکاری چگهی خب دیول
 

 گفتی نميزی و چنیی انداخته بود پاسرشو
 . عسل رو ببر اتاقش استراحت کنهزمیعز:  و بعدش سرمه جون روبه رها گفتمی بهش انداختی نگاههی تامون هرسه

 
 اتاقم؟: من
 . شهنی کم مونده بود از خنده پهن زمگهی درها
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 .می برایآره ب: هم فشار داد و به زور گفتي رولباشو
  دستم گرفت و برد باالاز

  زدی آخر رو به سرمه جون انداختم واسم چشمکنگاه
  هاااااسی خودش پانمیا

  باالمی رفتیوقت
 . خندهری زد زی تو اتاقم و خودش رو پرت کرد رو تخت و پقدی زود پررها
 .... دلم براش سووووخت؟اخخخخيدی داداشم رو دافهیق.....خخخخخ....يواااا: رها
 

 یکنی مکاری چنمیدلت بسوزه بب....آره:  واسش کج کردمدهنمو
 
 . رو برد باال و ژست به خودش گرفتگشی و دست دنشیدستش رو گذاشت رو س هی شد و زی تخت ندم خرو
 دهی در سپدهیسوگند به قلم سپ: رها 

  نخواهم کردی غلطچی هبنده
 ..... کهبندمی ممانیپ

 
   رو کلشزدم
 دمیبسه بسه فهم: من
  دستش گرفتم و بلندش کردماز

 ي کردفی تختو کثنمیدرضمن پاشو بب: من
 
 . گفت و بلند شدیشیا

 . اومد و دستشو گرفتم و پرتش کردم روتختادمی يزی چهی هوی که
 . گرد نگاهم کردي که با چشماسادمی روش وادمیپر
 

  کردی در و باز میکی اگه االن
 کردی مي ناجوريفکرا

 خخخ
 

  نگاهش کردممشکوك
 ه؟یهــــان چ:رها
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 اس؟ینطوری؟ایگی بهم نمیشیعاشق م:من
 

  چشماش قلمبه شداولش
  از خجالت لپاش گل انداختبعدش

 دمی و لپشو کشدمیخند
 .یاله: من

 .دمی و دستشو گرفتم و به سمت خودم کشسادمی واصاف
 . رو تخت که منم روبروش نشستمنشست

 عی کن،زود تند سرفیخب تعر:من
   که زدم رو پاشدی خجالت خندبا

  بگم بهت؟ی چگهیخب،عاشقش شدم د: رها
  دوست داره؟ی خب اون چطون،ی شيا: من

 . کردي و با انگشتاش بازنیی انداخت پاسرشو
  است؟تیسکوت عالمت رضا: من

 . خندهری زد که بلند زدم زي محولبخند
 ؟ی چگهیخب د: من
 شمارشو داد: رها

  آشنا بشممی صحبت کنکمی قراره
 . کار کنهزی تبرادی برهی بگی قراره انتقالگهی چند روز دبعدشم

 
 شاالی انی بابا خوشبخت بشولیاوووووووو براووووو ا:من
 
 ؟یچرا بهم نگفت:  شدم و گفتمي جدهوی
 .....زیچ...تا....گفتم.... خب....خب:  شوکه شد و با تتهـپته گفترمیی تغنی ااز
 
  روش تا جاش بود قلقلکش دادمدمیپر
  باهاش حرف زدمیکل

 . پاشد رفت اتاقشآخرشم
 به سقف رو تخت و زل زدم دمیپر
  فکر فرو رفتمبه
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  زود تموم بشه؟شهی می خدا چآخ
 هوووووف

 . و از دوطرف بالش محکم گرفتم و سرمو روش فشار دادمدمی و رو شکم خواببرگشتم
 
 .دی چکنیی قطره اشک سرسختانه از گوشه چشمم پاهی

 
 . کردم بخوابمی روهم فشار دادم و سعچشمامو

  انگار خواب باهام قهر کرده بودیول
 ومدی به چشمام نمهواب

  پهلو و اون پهلو شدمنی ابه
 . نکردي اثریول

  تخت بلند شدمي از روکالفه
 . رو شل رو سرم انداختم و از اتاق خارج شدمشال

 .سادمی سر جام واخی سنی رادوي صدادنی که با شنرفتمی سمت پله ها مبه
 

 ؟يری کجا ميدار: نیرادو
 

  سمتشبرگشتم
 وووگررووووووووی جاووووف

  خوااامی منوی امن
  ندارهی من ربطبه
 ) شروع شد؟تیزبازیه(

 گرهی چقدر جنی بباخه
  الزم نکرده(

 )شی دروچشا
 ـــشیا

 
 ...آب...برم....خواستمیم....زیچ:من

 ...بخورم
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 هووووف
  زدماااازور

 ...... گفتمنوی اتا
 

  گرمم شده بودحیفج
 . شالمو گرفتم و تکونش دادمو خودمو باد زدمگوشه

 
 . تکون داد و از جلو حرکت کردسرشو

 تی خاصیب
 تی شخصیب
  فرهنگیب
  ادبیب
 تی تربیب
  جنابزیدی لرستیف

  بِدوووووووونیدونینم
 
 

  سرش راه افتادمپشت
 . رفت و پارچ آب رو برداشتخچالی سمت به
  توشختی برداشت و آب و روانی لهی

 گرفت سمتم به
  افتاد کف پامچشمام

 جــــان؟
 بی العجاجلل

 عجــــــــب
 میدی روز رو هم دنی و امینمرد

 . رو از دستش گرفتم و تا نصفه خوردموانیل
 .دی سر کششوی که از دستم گرفت و بقنکی بزارم داخل سوانی ببرم لخواستمیم
  گشاد نگاهش کردمي چشمابا
  زور خنده قرمز شده بوداز
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 . من از جلو گذشت و رفت باالي گرد شده ي در مقابل چشمايهمونطور
  به خودم اومدمهوی

  چند بار تکون دادمسرمو
 . به سمت اتاقم راه افتادمیجی با گو

..... 
 
 . چشمامو باز کردمي اروم الخوردی چشمم مي که توي نوربا

 دمی کشي بلندازهی و خمدمی چشمام کشي رودستمو
 . به بدنم دادمی شدم و کش و قوصزی خمی تخت نرو

  رفتمدی به خورشي غره اچشم
 . آخرش دست از سرم برنداشت هاااااانیا

 . حرکت کردمیی و به سمت دستشونیی پادمی رو تخت پراز
 . برداشتم و سرم کردم  و از اتاق خارج شدمی صندلي و صورتمو شستم و شال رو از رودست

 
..... 
 

 . کوفتم شدنی رادورهی خي  رسما با نگاهاصبحونه
 . کوفت کنمی درست و حسابتوستمی نماصال
 . بلند شدمی صندلي از روي حرف اضافه اچی هبدون

 
 ي نخورديزیدخترم تو که چ: جونسرمه
  زدميلبخند

 . خانومخوامی شدم عذرمرینه س: من
  زور خنده قرمز شده بوداز

  ه به بعد بهم بگو سرمنیگلم از ا:  قورت داد و گفتخندشو
 چشم سرمه جون:من
  صبح رها اخماش توهم بوداز
 ی چي برادونمینم
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 . و دنبال خودش برد تو اتاقشدی کرد و دستمو کشي هم بلند شد و تشکررها
 
 . اتاقشو باز کرد و منو شوت کرد تو اتاقدر
 

  چه خبرتهيهووو:من
 ختهی اعصابمو بهم رگهی دی لعنتنیا:  دستشو تو هوا تکون داد و گفتیعصب

  بار برو باهاش حرف بزن دکش کنهی ای رو جون من بتو
  توهمدمی کشاخمامو

 ؟یگی مویک:من
 گهی بگم به نظرت؟خو بهزاد دتونمی مویک:  دستاش گرفت و گفتي رو تخت نشست و بالشتش رو تودیپر
 

 . توهم جمع شدشتری باخمام
 گه؟ی میمگه چ:من
   بابایچیه: رها
  کردهوونهی از صبح دمنو
 زنهیداره زنگ م هد
 دهی ماس
 . باهاش صحبت کنمرونی  بادی کن بی توروخدا عسلو راضکه

   من بروجون
 شهی بگو نمبهش

  ازت متنفرمبگو
 گهی بهش بگو دکش کن ديزی چهی دونمینم
  روخــــــــــداتو
 

 يدیباشه باشه چرا قسم م: من
 گهی دقهی بهش بگو ده دقیاوک

 (................) ادیب
 
 . بهش نازك کردم و از اتاقش خارج شدمی برام فرستاد که پشت چشمی هوا بوسرو
  سمت اتاق خودم رفتمبه



              رمان عشق پنهان درنفرت                                        اختصاصی کافه تک رمان 

@Caffetakroman 724 

  سبز رنگي مانتوهی
 .دمی رنگ پوشاهی همراه شلوار سبه
 . کمد برداشتمي رنگ رو از تواهی برق لب هم زدم و شال سهی

 
 . ازش گرفتمنشوی ماشچی سمت اتاق رها رفتم و سوئبه
 . شدم و به سمت مقصد روندمنی خونه خارج شدم و سوار ماشاز
 
 

 .میدی درست همزمان باهم رسهردومون
 .می هم پارك کردي رو جلونامونیماش

 . درهم به سمتش حرکت کردمي و اخماي محکم و چهره جدي شدمو با قدماداهی پنی ماشاز
 . رو از رو چشماش برداشتنکشی شد و عادهی پنشی از ماشاونم

 . دستش بست و به سمتم اومدهی با نویماش در
  لبخند به لب داشتاولش

 . جا خورد و لبخندش محو شدافمی قدنی بعدن با دیول
 

 . بگه که خودم شروع کردميزی دهنشو باز کنه چخواست
 

 ......خوامی بهزاد مي آقادینیبب: من
 
  وسط حرفمدیپر

  هم فشار دادمي از رو حرص روچشمامو
 ار متنفر بودم کنی از اواقعا

 
  نگاش کردمیشی باز کردم و آتچشمامو

 
  عسلنیبب: بهزاد

 ی گرفتی فراموشدرسته
  که من ازت دست بکشمستی نی معننی به انی ایول
  وار دوست دارموانهی هزار بار بهت گفتم من دنویا

  جونمم بهت بدمحاظرم
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 ی لب تر کنهی کاففقط
 

 کردمی داشتم بهش نگاه مشوکه
 کرد؟ی بلغور می چی عوضنیا

  اسکول کرده؟منو
  رنگ وارنگش رو دارمي خوب آمار دوست دخترایلی که خمن
  هم نبودمنی عاشق رادوی حتاگه

 دادمی چلغوز پا منی به اعمرا
   با حس دستاش دور کمرمهوی

 .دی از سرم پرهوش
 . شده و کمرمو گرفتهکی بهم نزدنهمهی ای کدمی که نفهمدادمی داشتم تو فکرم بهش فحش ماونقدر

 
 . زد که عقم گرفتيلبخند

 
  است؟تیسکوت عالمت رضا: بهزاد

 
 ومدی داشت جلوتر و جلوتر مسرش

 
 . اومد سرمو به اون سمت برگردوندمابونی که از اونور خنی ماشيکای وحشتناك الستي صدابا
 

  بار پلک زدمچند
 .....هی شبچقدر

  نهنه
 ستی نهیشب

 خودشه
  بووووووودنی رادونیماش
 يواااا

 . خوابوندم دم گوششیکی شدم و با تموم قدرتم دستمو اوردم باال و محکم یعصبان
 

   دور و ور من نگردگهید: من
  خودم شوهر دارممن
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  احمقپسره
 

   که دستش رو گونش بوديهمونطور
 . و مبهوت زل زده بود بهممات

 
 ي بدي با صدانی که دادم ماشي رفتم و خودمو توش پرت کردم و فرمون و کج کردم و با گازنمی به سمت ماشی معطلبدون

 .از جا کنده شد
 

 نی رادونی ماشدنبال
 روندمی منوی با سرعت ماشداشتم

 .رفتی خودش مي سمت خونه مجردبه
  دهی تازشو خریکی بهم گفته بود که رها

  بودمدهی زبونش کشری رو هم از زآدرسش
 .رفتی مروی داشت همون مسنیدو رااالنم

  بودادی زیلی خسرعتش
  رخ ندهی تصافکردمی دعا مدعا

 .کردی می داشت تموم حرصش رو سر پدال گاز خالانگار
 

  کنم من و بهزاد روفکر
 دهی که بهزاد از کمرم گرفته بود دیوقت

 ی لعنتاهههه
 دی بانی رادوشهی چرا همفهممینم

 . و باعث بشه زود قضاوت کنهنهی ببي بدطی تو شرامنو
 
 
 . متوقف کردمنوی منم محکم زدم رو ترمز و ماشنشی توقف ماشبا
 .دمیی شدم و از پشتش دوادهی پنی عجله از ماشبا
   وارد آپارتمان شدعی سریلیخ

 . در بسته بشه وارد شدمنکهی پا تند کردم و قبل از اکه
   آسانسور شدسوار
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  زود از پله ها باال رفتمکه
  پنجم بودبقهط

  طبقه رو به زور باال اومدمپنج
 ومدی نفسم باال نمگهید

  رفت و بازش کردي و به سمت دررونی ازش اومد بنی پله ها بودم که در آسانسور باز شد و رادويرو
   دستش محکم درو هل دادبا

 . در گذاشتم تا در بسته نشهي از پله ها رفتم باال و پامو الزود
  رفتنفسم

  بد درد گرفتیلی خپام
 ادی دلم نمی نشی بگم چاخ
  پاميواا
 

 . با دستم هل دادم و داخل شدمکمی از درد گاز گرفتم و درو لبمو
 
  رفتمنی سمت رادوبه

  بودیعصب
 دی فهمشدی مدیکشی که تند تند میی از نفسانویا

 
  صداش زدماروم
 ...... راديآقا:من
 
 . پرت کردی مبال گرفت و به سمتي روبروزی و از لبه مدی کشي حرفم داد بلندنی ابا
 
 واری به ددمی هوا و چسبدمیپر

  شده بودوحشتناك
  دهنمو قورت دادماب
 . پرت کردواری دي اپن رو برداشت و به سمت قاب عکس روي و گلدان رودی کشي سمتش رفتم که دوباره نعره ابه
 

 نی زمختی شد و رلی تبدکهی به هزار تگلدان
  بودمدهی ترسی چمثل
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  بودمدهی رو ندنی رادوي رونی به حال اتا
  به سمتمبرگشت

  قرمز شده بودچشماش
  متورم شده بودشیشونی گردن و پرگ
  کباب شددلم
 ....باش....آروم:  با تته پته زمزمه کردماروم

 
  تر شد و به سمتم اومدي جملم جرنی ابا
  شونه هام محکم گرفت و تکونم داداز
 
 روم باشم؟ آيچجور:  زدادیفر

 هان؟
  پسر؟هی دنی رفته دنمیبی عشقمو می آروم باشم وقتيچجور
 کنه؟ی دستاشو دور کمر عشقم حلقه می پسر عوضهی ی آروم باشم وقتيچجور

 هاااان؟
  آروم باشميچجور

  گرفته؟ی عشقم فراموشیوقت
 ؟يچجـــور

  بگوتو
 

  تو چشمام حلقه زداشک
 . شدنی غمگافشی قمی اشکي چشمش افتاد به چشمایوقت

   زدواری رو دی شد و برگشت و مشت محکمی دوباره عصبهوی
 .دنی و اشکام شروع کردن به باردمی کشیغی جکه

  کاراشو نداشتمنی اتحمل
 نهی ببیبی آسخواستمینم

  مهم نبودگهی دبرام
  مهم نبودیچیه
  غرورنه
  نقشمنه
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 یچیه
 . که زود از پشت بغلش کردمارهی فرد بواری رو تو دي مشت بعدخواستیم
 

  هقم کل خونه رو برداشته بودهق
 . دست مشت شدش رو هوا خشک شدنکارمی ابا
 
  سمتم برگشت و چند لحظه  نگام کردبه

 . محکم گرفت تو بغلش و به خودش فشردبعدش
  کل وجودم رو در بر گرفتآرامش

  بود که تا به حال داشتمای حس دننیبهتر
 .دمی مشامم کشيشار دادم و عطر تلخش رو تو پهنش فنهی رو سسرمو
  گوشم اورد و اروم زمزمه کردکی نزدسرشو

 عسل دوست دارم: نیرادو
  بستمچشمامو

  بشنومخواستمی جمله رو منیهم
  جمله از زبون عشقمنیهم

  رو داشتمای حس دننیبهتر
 . بلند کردم و دور کمرش حلقه کردمدستامو
 .کردم بلند کردم و با عشق نگاهش سرمو
 منم دوست دارم:  گفتماروم

 ي رادعاشقتم
 

  برق زدچشماش
   خوشحال بودمیلیخ

 نی من هم رادوهم
  قابل وصف نبودمیخوشحال

  کنمفشی توصي چطوردونمینم
 کنمی نمدای براش پي کلمه و جمله ااصال
 . خوشحالمیلی خیلی بگم که خنوی همتونمی مفقط
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 .دمی کمرم گرفت و بلندم کرد که دستامو رو شونه هاش گذاشتم و از ته دلم خنداز
  شکرتایخدا

  ممنونمواقعا
 

....... 
 

  چپ نگام کردچپ
  خندهری زدم زی پقکه
  پس؟هیهـــان چ: من
 ؟یکشی واسه من نقشه م؟یکنی ميکه واسه من نقش باز: نیرادو

 
 آره:  مظلوم تکون دادم و گفتمسرمو

 
 ؟ی بکنیتونی مکاریمثال  چ:  گفتمطنتیا ش ببعدش

 
  بکنم؟؟تونمی مکاری االن نشونت بدم چنیهم:  مثل خودم  گفتیطنتی تر اومد و با لحن پر از شکی نزدکمی

 
 هن؟
 جان؟

  دهنمو قورت دادمآب
 ه؟ی االن منظورش چنیا

 
  باشه؟گهی دالیخیب....ي نشون بدستی الزم نکنمیحاال که فکر م..اومممم...زیچ:  من
 
  صورتش قرمز شدهوی
  ابلفضلای

  شد؟یعصب
  نگفتميزی من که چاخه

  شدی کردم که عصبکاری که چکردمی داشتم فکر ميهمونطور
  خندش اومدي صداهوی

 زدی قهقهه مبلند
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  گشاد نگاهش کردمي چشمابا
 یدختر تو چقدر منحرف: نیرادو

 هـــــان؟
 ..... منمگه

 ؟؟؟؟یچـــــــــــــــــ
  مني واااااااااااااااااياِ

  گاف دادم؟باز
 می پاشو برگهیخب د: خاروندم و بعدش بلند شدم و گفتمسرمو

 
 . سمت خودش که افتادم تو بغلشدی دستم گرفت و کشاز

  ضربان قلبم رفت باالباز
   که نفسشو تو صورتم فوت کرد که باعث شد چشمامو ببندمراشی جذاب و گي زدم تو چشمازل

  بکنمکارای چتونمیشون ندادم مهنوز ن: گفت
 

 آقا من غلط کردم: من
  خوردمزیچ
 ي نشون بدخوامینم

 گهی کن برم دولم
 اههههههههههههههه

 
  خوردمی و ول مشدمی و اونور منوری ایه

 يخوری ول منهمهیعـــه چه خبرته چرا ا:  اخرش داد زدکه
 

 خو ولم کن:  گفتممظلوم
 

  بکنمکارای چتونمی نشونت بدم مخوامینوچ فعال م:  انداخت باال و گفتابروهاشو
 

 مای کردی غلطعجب
 گهی دنهی کرم از خود درخته همگنیم

  موقع باز شودی که بی بر دهانلعنت
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  کردم؟رشی من چرا جوگحاال
  تو سرمخاك

 
 ومدی داشت جلوتر مسرش

  دهنمو قورت دادماب
  فاصله صورتامون دو سانت بودکال

  بستمچشمامو
  داغ شدمیشونی حس کردم پهوی که
 

  رو لبم اومديلبخند
  عشق نگاهش کردم که لبخبا
 
  زد و شروع کرد به قلقلک دادنمیثی خبند
 
  کثافتیییییییییییآ

  نرفتهزادی به آدممونیچی هاصال
 کننی می اعنراف عاشقرنی ممردم

 . خش نندازهواری رو دکردمی طرف رو اروم ممی داشتنجای اما
 ...... اصالیعنی
  گفتن ندارمي برای حرفگهی دیچیه

 .مردمی قلقلکم داده بود که داشتم از خنده ماونقدر
 

 خواهش..کن..بس....من...جون.....يراد: من
 خخخخخنخ...یییییا...کنمیم
 

  پاش نشوند که زل زدم تو چشماشي دور کمرم حلقه کرد و رودستاشو
  اخم کرده بوددوباره

 
  اله ال اهللاال
  هااااااکنهی بازم اخم منیا

 نیییییییییییییییییرادو: من
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 هوووم: درهمش گفتي همون اخمابا
  رفت توهماخمام

 ـــــــــــــــــــنیرادو: من
 بله: نیرادو
  که قانع شده باشم نه؟دیکنی نمفکر

 
  حرص دوباره صداش زدمبا

 ـــــــــنیرادو: من
 

 مجان:  زد و گفتي محولبخند
 

  اها
  شدحاال
  پسمل خوبنیاور
 خوامی ازت ميزی چهی:من
 شما جون بخواه: نیرادو

 
  تو هااااااااااااااااادونموی من می به بعد واسم اخم کننی از انیرادو:  بلند داد زدمبایتقر
 
  رو هوادی بچم ده متر پرچارهیب
 . براش باز کردمشموی گشاد نگام کرد که ني چشمابا
  ابروهامو تند تند براش باال انداختمو

 خداحافط عشقمممممم:  از رو پاش بلند شدم و به سمت در رفتم و داد زدمزود
 

 ؟يریکجا م:  شد و اومد سمتم بلند
 
  پسرگری جمی ندارتی امننجایا:  گفتمیطونی شبا
 
 نوچ نوچ نوچ: و گفتم بغلم کنه که از خونه خارج شدم ادی و خواست بدی من بلند خندیی پرونهمهی ااز
 

 .نیی رفتم پایکی آسانسور پله ها رو دوتا ي خوشحال بودم که به جااونقدر
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 . به سمت خونه حرکت کردمی وصف نشدنی شدم و به خوشحالنمی ماشسوار

 
 

 ــــــ.....ــــــ
 
 عســـــــــــــــــــــــــل+:
   شو دخترداریب

 
  يوااااا
 خوامینم
  بخوابمخوامیم

 ـــــــــــــادی مخوابم
  رو بالش و چشمامو بستمدمی کوبسرمو

  در محکم باز شدهوی
 گممممممیعسل بلند شووووو م:مامان

 مامان جون من بزار بخوابم:دمینال
 ادی مخوابم
 دمممممممممی خوابری دشب

 
 ؟يکردی می چه غلطیشب داشت: مامان

 
 ای بد
 

 کردمی نمی غلطچیبه جون عطا ه: من
 

  بزارهیخودت ما از يهوو:عطا
 

 کنهی نگام میشی مامان االن داره آتنکهی بهش گفتم و دوباره بدون توجه به ایی برو باباهی رو هوا براش تکون دادم و دستمو
 . رو بالش و چشمامو بستمدمیدوباره سرمو کوب
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  بگمیعسل اخه من بهت چ:مامان
  شوبلند

  مثال قراره خانوم عروس بشهامروز
 
 

 مـــــــــامـــــــــان:من
 ی عروسي باباگور
 ادی من خوابم مبابا

  ازدواج کنمخوامی نماصال
 
 . شدمزی خمی رو تخت نخی اومد که سنی رادوي صداهوی

 
 عســــــــــــــــــــل: نیرادو

 
  تووووووییجانم جانم کجا:من
 

  انداختمی رو نگاهاطراف
  کو پس؟ي راديوااا
 

 . که به عطا افتاد دود از کلم بلند شدچشمم
 . انداختی به دست داشت واسم ابروهاشوتند تند باال می گوشکثافت

 
 نیی پارمیعسل م:مامان
 ی باشدهی خوابنمی نبگهی داومدم

 
 ،گهینه د:  وگفتدی بلند خندعطا

  بخوابهتونهیاگه بخواد هم نم 
 

   خفهیکیتو : من
 رسمی تورو محساب
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 با بزرگتر از خودت درست صحبت کن عسلم: مامان
 

 ي کردتی دخترمو اذنمی به بعد ببنیتوهم از ا:  عطا رو نگاه کردم که مامان برگشت سمت عطا و گفتیحرص
 رمااااااایگی و واست نمنگار

 
 وهاهاهاهاهاهای

 ی من قربونت بشم ماماناخ
 تی حمایمرس
 ی تو مامانيمن فدا: من

   باز کردمشموین
  واسه عطا در اوردمزبونمو

 
 ؟ی چیعنیمـــــامان :  با اعتراض گفتعطا

 
 حرف اضافه نباشه: مامان

 .دی باشزود
 
 . گفت و از اتاق خارج شدنویا

  که خارج شدنیهم
 . تخت و برداشتم و به سمتش شوت کردم که درست خورد وسط کلشي روبالش

 
 . اومدنی رادوي صدادوباره

 کری و گذاشته بود رو اسپنی زنگ زده بود به رادوشعوری بيعطا
 

 عسل؟: نیرادو
 جــــــــانم؟: من
 گه؟ی ديداریاالن ب: نیرادو
  نباشمداری بشهی مگه مزمممممیآره عز: من

 مهی روز زندگنی بهترامروز
  گذشتم امروووووووزمی خواب نازناز
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 .خنده ری زدن زنی آخرمو چنان با حرص گفتم که عطا و رادوي جمله
 

 کووووفت: من
 . گوشش گذاشتي برداشت و روکری رو از رو اسپی گوشعطا

 
 .فعال داداش...باشه....یاوک:عطا

 
 . کرد و از اتاق خارج شدقطع
 . رفتمیی شدم و به سمت دستشوبلند

 رونی اتاق فکر که اومدم باز
 . و لباسامو اماده کردهسادهی تخت واي که جلودمی دمامانو

 
 . سمتش رفتم و از پشت بغلش کردمبه

  توياخ من فدا:من
 ی مامانیمرس

 
 خدانکنه دخترم: وگفتدیخند
 گهی دمی اماده شو برخب

 
 . زدمو سرمو تکون دادم که با لبخند از اتاق خارج شديلبخند

   افتادمي روزادی
 . اومدممی واقعي مامان بابادنی به همراه عطا دکه

 ختمی اشک ری روز کلاون
 

 دمشونی دیوقت
  بودمخوشحال

  و خوشحال نباشه؟نهی که بعد از چند سال پدر و مادرشو ببهیک
  بگميزی چخوامی اون روز نماز

  برام دردناکهشیاداوری چون
 
  چند ماهنی ايتو
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  داشتمموی زندگي روزانیبهتر
 نی رادويخاستگار

  بهم خبر بدهنکهی بدون ااونم
 . بودمی زندگيزای سوپرانی از بزرگتریکی

 مهی روز عروساالنم
  از ته دلم خوشحالمو

 کنمی دارم با عشقم ازدواج ماخرش
 
  به خودم اومدمهوی
 سادمی وسط اتاق واي همونجوردمید

 .کنمی فکر مدارم
 ..نیی و رفتم پادمی که مامان آماده کرده بود رو تند تند پوشیی تند تند تکون دادم و لباساسرمو

 
 

 . و کامل صبحونمو خوردمی رو صندلنشستم
 . کردم و به نگار زنگ زدمي مامان تشکراز
 

  خره؟ییالو سالم کجا: من
 

 ي هنوزم عاقل نشدیکنی ازدواج ميتو دار: نگار
 

 .دی دمی تورو هم خواهیعروس: من
 

  باوش بابا توام:نگار
 ياری کم نممیدیفهم
 .ای بدو بمی به همراه ماندانا و رها دم خونتونگهی دقهی دقدو
 

  حلهیاوک:من
 
 

 .....خـداحـ...باشه: نگار
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 ..فمی قطع کردم و انداختم تو کویگوش

 .دهی بهم فحش می حدس بزنم االن داره کلتونمیم
 
 .ادی اونم مگهی ساعت دهی کردم که گفت ی مامان خداحافظاز
 . نگفتم وسرمو تکون دادميزیچ
 
 
 

 . و خودمو برانداز کردمسادمی وانهی آيروبرو
  العاده شده بودمفوق

  آزاد گفته بودم درست کنهموهامو
 ومدی مشتری بهم بياونطور

 .دادی خوب جلوه میلی سرم گذاشته بود که خي تاج خوشگل روهی
 
  نبودظی غلادی زشمیآرا

  بودی که عالدمی سفلباس
  باشهی پفدادمی محی ترجشتریب

  پرنسسامثل
  شده بودمی عالاصال

  خودم برمقربون
 مو خودبخورم

 . شده بودم واسه خودميگریج
 
  نگار به سمتش برگشتمي صدابا

  خوشگل شده بوداونم
  بوددهی لباس دکلته قرمز رنگ پوشهی

 . بودختهی سرش جمع کرده بود و چند رشته از موهاشو آزاد ري به صورت بافت باالموهاشو
  بود ومی مالششیآرا

  خوشگل کرده بودیحساب
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 ي شدگری چه جيواا: من
 ؟ی دل داداشمو آب کنيخوای مامروز

 
 ؟يدیاز کجا فهم: نگار

 
 بچه پرو:  چپ نگاش کردمچپ

 
 . نگام کردرهی خرهی و خدیخند

 
 . تعجب نگاش کردمبا
 

  شده؟يزینگار؟چ: من
 

  دارميشنهادی پهیمن : نگار
 

 ؟یچ: من
 

 نویتو رادو: نگار
 
  شوالیخیب
  با خودم ببرمتایب

 
 گمشو باو: من
 

 یدور از شوخ یول:نگار
 ي شدگری جیلیخ
  کننننننهری تو گلوت گنی رادويآ

 
  که رها از اونور اومد تو سالندمیخند

 
 ی کنری داداشم گيتو گلو:  زد و گفتی چشمش بهم افتاد سوتیوقت
  اومدهههههرشی گی چنیبب
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 ییییییییی شدگری جیلیخ
 

 ي العاده شد؟فوقيدی دنهیخودت رو تو آ:  و گفتمدمیخند
 

  بوددهی زانو پوشي لباس کوتاه تا روهی رها
 . شده بودي کارنی نگنشی سي بود و روی لباسش صورترنگ

 ومدی بهش میلی خلباسش
 .می ماندانا اومد که به سمتش برگشتي اونور صدااز
  بوددهی رنگ پوشي اروزهی لباس فهی

 . بودي تورنشیی دنباله دار بود و از قسمت پاکه
  درست کرده بودي ورهی موهاشو

  نبودظی غلادی زششمیآرا
 می شده بودی عالهرچهارتامون

  چون فعال امروز بنده عروسمیول
  خوشگلمشتری بنده از همه بپس

 ) منم ماله توي نوشابه هاایب(
  خفهیکی تو
 

  اوالال: ماندانا
  همتوننی شدگری جچه

  ها من حوصله ندارم جنازه جمع کنمااااااااااااابچه
 
 .واری داد و خورد تو دی و برداشتم و به سمتش پرت کردم که جا خالزی مي روي حرفش من اسپرنی ابا

  برداشتنزی و نگار هم به سمتش خرها
 دمیغلط نوش:  دستاشو برد باال و گفتکه
 

 "داماد اومد" گفتی شاگرد که مي خنده که با صداری زمی و زدمی انداختگهی نگاه بهم دهی چهارتامون هر
 . قطع شدخندمون

  استرس گرفته بودممن
 دمی رو برداشتم و به کمک رها پوششنل
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  حبس شدنهی نفسم تو سدنشی دبا
  شده بودگری جیلیخ
  براقی کت شلوار مشکهی

  همراه کراوات قرمز رنگبه
 دی سفرهنی پو
  شده بودگری خوشگل و جیلیخ

  بشمفداش
 . بودنیی داده بود و سرش پاهی تکنشی ماشبه
 
 .می سرشو بلند کرد که چشم تو چشم هم شدلمبردارهی سرفه فبا

 . به خودش اومد و به سمتم حرکت کردنی انداخت رادولمبردارهی که فیتی که با پارازمی شده بودگهی همدمحو
 . و دسته گل رو به سمتم گرفتسادی واجلوم
 . چشمامو بستم کهدی رو با عشق بوسمیشونی تر شد و پکی نزدنی رو ازش گرفتم که رادوگل

 . و زل زد تو چشماممیشونی چسبوند به پشویشونیپ
 

  عشقميفوق العاده شد: نیرادو
 

 ي شدیتوهم عال:  زدم و گفتميلبخند
 
 . بردنی لبخند دستمو گرفت و به سمت ماشبا

  کرده بودننی قشنگ تزئیلی رو خنیماش
 می حرکت کردهی و به سمت اتلمی شدنی سوار ماشنی کمک رادوبه
 

  که دهنم باز مونده بودگفتی می ناموسي چنان ژست هازنه
  باز بودششی ننی وسط فقط رادونیا

  باز بشهششی ندمی باگهی دبعله
  اخگذرهی خوش مبهش

 شدماااااای داشتم آب میعنی
 
 می که خارج شدهیلی آتاز
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  گرفتمنی رادوي از بازوشگونی نهی
  انگار نازش کردمیول

  شدمی حرصشتری که بدیخند
 گه؟ی خوش گذشت دنمیبب: من

 م؟یری دوباره بگمی عکسا کم شدن برگمایم:  گفتطنتی شبا
 

  جبهه گرفتمزود
  باشنویا
  گفتم بهش خوش گذشتهدیدید

 یکنی غلط ميهوووو: من
 نمی ببمی برایب

 
 .می رفتنی باروش گرفتم و به سمت ماشاز
 

 لم؟یوک: عاقد
 

 نهیعروس رفته گل بچ: رها
 

  گرفتتشسیپل: نگار
 

  بار دوميبرا:  چشم غره بهش رفت و گفتهی که عاقد میدی خندهممون
 لم؟یوک
 

 تیعروس رفته مامور: رها
 

 نی همه بلند شد به جز رادوخنده
 . باالنداختی و رها هم ابروهاشو مکردی با خط و نشون نگاش مداشت

 
 ی مکرمه سرکار خانوم عسل سعادتزهیدوش: عاقد

 ..............هی راد با مهرنی رادوي آقای تا شمارو به عقد دائملمی بنده وکایآ
 لم؟یاورم؟وکیدرب
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 . زدميلبخند

 
 با توکل به خدا و با اجازه پدر و مادرم و همه بزرگترا بله: من
 

 .می هم بله رو گفت  که هرکدوم حلقه هامونو دست هم کردنیرادو
 
 

 دنی وسط و رقصختی هاشونو دادن همه رهی هدهی بقنکهی از ابعد
 
 
 

 دنیرقصی بودن وسط و داشتن مختهی رهمه
 کردمی داشتم نگاشون مزونی اوافهی من با قیول

  کنمی قر بدم خودمو خالکمی برم وسط ذاشتی نمنیرادو
  تو؟يچرا غمبرك زد:  بغلم کرد و گفتهوی نی نشسته بودم که رادوزونی اوي لبابا
 

  کنم؟کاری چیگیپ م:من
 

  وسطمیپاشو بر: نیرادو
 

  رو لبم اومدلبخند
 . همه بلند شدغی دست و جي صداهوی که دمی شدم و گونشو بوسخم
  ابروم رفتيوااا
 
 
 
 دنیرقصی مگه نمنایا

 نیی خجالت سرمو انداختم پابا
 )تو خجالت؟(

 ادی مبی عجدونمی مخودمم
 .دی و پشت دستمو بوسدی بلند خندنیرادو 
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  خجالت خانوممياخ من فدا:نیرادو

 
 . باز شدشمی کلمه خانومم ذوق مرگ شدم و ناز
 

  بلندشوگــــــهی وسط دمیبر: من
 
  زور از دستش گرفتم و بلندش کردمبه

 می سالن که رفتوسط
 .دنی کنار کشهیبق

  که گذاشته بوداهنگ
 دنی کردم به رقصشروع

 دیرقصی هم مردونه و قشنگ منیرادو
 کردمیگاش م نرهی خرهی بودم و خسادهیوا
 دیرقصی قشنگ و مردونه میلیخ

 کردهی بلد بوده رو نمکثافت
 ارمی کم منی اشی پدمی دهوی

  شروع کردم به قر دادنمنم
  بودی منم عالرقص

 )ریسقف رو بگ(
 . باوگمشو

 
  نداشتی پاهام جونگهی و قر دادم که ددمی رقصاونقدر

 . مخصوص خودمون رفتم و روش ولو شدمي های سمت صندلبه
 

 .گفتنی مکی و تبرومدنی میکی یکی همه
  خسته شدمگهیرو تکرار کردم که د "کنمی ممنون،خواهش میلیخ" بلند شدمو جمله اونقدر

 
 . کنارم نشستنی ولو شدم که رادوی صندلرو
 
  بلند نشدمگهی و پرهام و سامان اومد جلو که دنیارت
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  شدم خووووووخسته
 

 اهللای: پرهام
  برادرمنیبش: من
 نهی قزوي سنگ پاستیرو که ن: نیارت

 میدست پرودت:من
  بچه هاگمی مکیتبر:سامان

 یمرس: نی و رادومن
 گهی کنم ازدواج کنم ددای رو پیکیمنم :پرهام

  کرد انگارتیسرا:نیارت
 ؟یچ:پرهام

  عسلییپرو:نیارت
 ـــــــــشیا: من
 زنمی خودم واستون پاچه باال مدینترس:  به همشون گفتمرو
 

 ست؟ی ننی اون آستانایاح:سامان
 نه باو پاچه س: من

  خندهری زمی زدهممون
  برادر خل و چلت کو؟یراست:من
 ؟یدونیمگه نم: نیارت

  شدممتعجب
 دونم؟ی نمویچ: من
  کارش رفته لندنيبرا: نیارت

 ؟ی چيواقعا؟حاال برا:من
 . باال انداخت و به سمت ماندانا رفتي اشونه

 شعورهی بیلیخ: من
 . برم سوسکم سوسکشی جشن عروساگه

  خندهری و پرهام زدن زسامان
 . و ندا به سمتمون اومدننای بگه که از اونور مبيزی چخواستی منیرادو

  و ندا دخترعموهام بودننایمب
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  عمو و داشتمهی فقط من
  تک فرزند بودمامانم

 دیای بهم میلی خگمی مکی به هردوتون تبري شدی دختر امشب عاليوااا: نایمب
 دم زيلبخند

  توی عروسشاالی ممنون گلم ایلیخ: من
 ره؟ی بگنوی اادی میبرو باو ک:  زود گفتندا
 خوامیاز شما عذرم:  گفتنی چپ چپ نگاش کرد و بعد رو به رادونایمب

 االغ هی عوضشعوری ابله بي توانی مرنیحاال منو نگ:  برگشت سمت ندا و گفتنای گفت که مبیکنمی متعجب خواهش منیرادو
 رن؟یگنده دماغ رو بگ

 می گرد نگاهش کردي با چشماهممون
 نی همنهیسه تاتونم ع: وسط حرفشون و گفتدی پرپرهام

  از اون سه تا هستم؟ي جزومنم
 هـــان؟

  خوردمزبرگیچ:  که گفت می نگاش کردضی و با غمی سه تامون برگشتهر
  گوه هم بخورستی نیکاف: نایمب
  اوه اوهاوه

 ی قرمز کرده بود حسابـــــــــپرهام
 مواظب حرف زدنت باش خانوم: پرهام

 هستم شما مواظب باش نزنم اش و الشت کنم: نایمب
 . گفت و دست ندا رو گرفت و باهم رفتن اونطرف سالننویا

 
 ـــــــنگیب
 . شدجادی سه تا چراغ سبز رنگ رو سرم اهوی

 . زدمکرد،زلیو نگاه م رفتنشون رری به پرهام که مسطنتی و با شبرگشتم
   نگامو حس کردینی سنگیوقت

  گهی دمی افتادی عروسهی:  تکون داد که گفتمهی چي به سمتم برگردوند و سرشو به معناسرشو
  نگام کردجیگ

 ن؟یخندی میبه چ:  گفتتی خنده که با عصبانری زمی و محکم زدمی کردگهی نگاه بهم دهی و سامان نی رادومنو
  قطع شدخندمون

 ت؟ی چرا زد رو فاز عصباننیا
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 . نگاه غضبناك به سمتمون پرت کرد و بعدش ازمون دور شدهی
  چش شد؟نیا:من

 . باال انداختني شونه انی و رادوسامان
 .ی سامان هم رفت که نشستم رو صندلنی از چند مبعد

 نی سمت رادوبرگشتم
 ی بگیخواستی ميزی چهی تو نیرادو:من

  توهمدی کشاخماشو
 الیخی بگمیدا مبع: نیرادو
  تا بعداکنمینــــــه بگو من دق م: من
  نه؟يداریتا نگم دست از سر کچل من برنم:  کرد و گفتیپوف
 
  نکننی من توهياوال تو کجات کچله؟به شوشو:  باز کردم و گفتمشموین

 ستمی ول کن نی تا نگسی دوما
  کهیدونیم

  خنده مردتک
 دونمیبله م:  و گفتدی کرد ولپمو کشي اونه
 خب بگو: من

  وسطانی بزارم همه عاشقا بتی آهنگ الخوامیم: ی جيد
 
  بر خرمگس  معرکه لعنتياَ

 شعوری بتیپاراز
 . وسطمی از دستم گرفت و رفتنیرادو
  نگفتم و اصرار نکردم که بگهيزی چفعال

 
  دور گردنش حلقه کردمدستامو

 . دستاشو دور کمرم حلقه کردکه
 

 وسط اومده بودن ي دونفرهمه
  و ماندانانیارت

 نیامی و بنرها
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 .......... و داداشم ونگار
 .دنیرقصی پارتنر واسه خودشون انتخاب کرده بودن و اروم مهی هم هیبق

 . سالن نصب بودي چراغا خاموش بود و فقط چند تا نورپرداز گوشه هاهمه
 

  وار عاشقشموانهی که دي مردي زدم تو چشمازل
  تموم شدگهی دآخرش
  تموم شدی سختاونهمه

  رقصمی ممی من االن دارم با مرد زندگو
 

 .می رو صدا کردگهی همدهمزمان
 

 ن؟یرادو: من
 عسل؟: نیرادو

 
 میدی خندزیر

 اول تو عشقم:نیرادو
  نه اول تو بگو: من
 نه اول تو بگو گلم: نیرادو
  اول تو بگووووووينه راد:من
 خانوما مقدم ترن:نیرادو
 نــــه،تو بگـــــــــو:من
 

  کردنگام
  تو بگو من بگمنکهی جر و بحث سر ای از کلبعد

 می دوباره همزمان باهم گفتهوی
 
 "دوست دارم عشقم"
 

 . خندهری زمی هم و زدي تو چشمامی زدزل
 ادی نمنی خنده رادوي صداهوی دمی که ددمیخندی داشتم ميهمونطور

  قطع کردمو و نگاهش کردمخندمو
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 .کردی نگام مرهی خرهی زده بود تو چشمام و خزل
  ضربان قلبم رفت رو هزاردوباره
 . نگاش کردمی زل زدم تو چشماش و سوالمیمستق

  دهنشو قورت دادآب
  سرشو خم کرد و با قرار گفتن لباش رو لبامهوی

 . بهم وصل کردنی ولتصدی برق سانگار
 .دیکوبی منمی به شدت رو سقلبم
 افتاد چشمام رو هم اروم
  بودنیری لباش برام شطعم

  بار بودنیاول
  تجربممیاول
  عشقمبا

 می روز عروساونم
 . کردمشی از دستامو تو موهاش فرو کردم و همراهیکی

 
 غی دست و سوت و جي صدابا

   باز شدچشمام
  دهنمو قورت دادمآب

  بابايا
 ماااااااای با آقامون خوش بگذرونکمی من نذاشتن

 . گوشم اوردکی و سرشو نزددی خندنیرادو
 

 دی چسبیلیممنون عشقم خ: نیرادو
 

 ؟.هــــان
 کوفــــــت

 حناق
 شعوریب

 . کرد که ته دلم غنج رفتي زدم رو بازوش که خنده امحکم
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  بودمی زندگي شبانی از بهتریکی شب اون
  بهم خوش گذشتیلی کنار عشقم خدر

  شب هم گذشتاون
 . گذاشتممی من پا به خونه خودمو مرد زندگو

 .می روز زندگنیبهتر
 
 

   بعد از ازدواج منکال
  بختشون وا شد و رفتن ازدواج کردنهمه

  و پرهام با دخترعموهامسامان
  و ندانای مبهمون

 نی شد و سامان هم همچننای دل نه صد دل عاشق مبهی از کلکلشون پرهام بعد
  و داداشم هم ازدواج کردننگار
  و ماندانانی ارتنی و همچنشونی جون رفتن سر خونه زندگی و دکرها
 می ازدواج کردی همگکال

 . رو که گفت دهنم باز موند و ازتعجب خشکم زده بودنی رفتن راتلی بهم دلنی روز رادوهی
  منو دوست داشته باشهنی راتشدی نمباورم

 دونستمی که اونو مثل برادرم ممن
 گفتی که دوسم داشتن منی و راتنی با حرص از امیلی خنیرادو

 . و تو دلم قربون صدقش رفتمدمی بهش خندیکل
  آخرش گفتمیول
  ك صاحب قلب منهی هستی تنها کستو
  من فقط و فقط عاشق توامو
 
  باز شدششی جملم ننی ابا

 .دمی بهش خندی کلکه
 
 
 . رو تو در انداختم و درو باز کردمدی کلادی زی خستگبا

 ادی می سوختگي کردم بوحس
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 اد؟یم
 . گذاشتم و به سمت آشپزخونه حرکت کردمزی مي رو روفی توهم و کدمی کشاخمامو

 
  سرفه افتادمبه

  تا سرفه کردم و چشمامو باز کردمچند
 . رو سرمدمی و دو تا دستامو کوبدمی کشي بلندغی وضع آشپزخونه جدنی دبا
 

  چه وضعشــــــــــــــــــــــــــه؟نجای ايوااااا: من
 
 . و به سمتم اومدرونی اومد بنتی کابي از توهوی

 . خالب کلدلوی زد همه چیی که بابامیکَلدی بالت ناهال دلُست ممی داشتیممن:  بغل کرد و گفتپاهامو
 
  تو بشمي من فدااخ

  دخترمزنهی حرف منیری شچقدر
  براش ضعف رفتدلم
 . زانوهام نشستم و محکم بغلش کردمرو

  نداره عشقمیبی تو بشم عيفدا: من
 ؟یی باباای من عخش توام ؟االنیعه ممن:سلیآ

 
  گرد نگاهش کردمي چشمابا

 می قدي هم بچه هابچه
  چه زبون درازهنی ببنویا

  پروعهچقدم
  رفتهی اصال به کدونمینم

  آروم بودمیلی کوچولو بودم خی که وقتمن
 
 )آره ارواح خاك عمت(
 

  ازدواج کردممن
  دار شدمبچه

 ؟ی بازم دست از سرم برنداشتتو
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 )دلم شکست(
 
  دركبه
 

 . از پشت اومدنی رادوي جوابشو بدم که صداخواستم
 

 گهیخو معلومه من عشقشم د: نیرادو
   امیمن عخش ممن.لمینخ:  گفترفتی که ته دلم براش قنج منشیری و با اون زبون شنی رو زمدی پاشو محکم کوبسلیآ

 
  ماله تویممن.باجه:  و گفتدی ملوس خندسلی گفت که آی دم گوشش چدمی اومد و بغلش کردم و نفعمنیرادو

 
 . چشمک واسم زدهی و نی گذاشتش زمنی گرد نگاهشون کردم که رادوي چشمابا
 

  بهش رفتمي غره اچشم
  به دخترم گفتهی دوباره چستی نمعلوم

 .کشمی منی از دست رادوکشمی می هرچکال
 

  من کو؟يخب پسمال: من
  راشا که اومد به سمتش برگشتميصدا
  شده بوددی سفکلشی هکل

  گرفته بودخندم
  اونورش  اومداز

  بودسی اونم خکلی هکل
 آشپز که چهارتا شد: راشا

  مااااااااکلی های شهی آشپزخونه خراب مای: ساشا
 
 دمی خنداشونی خل بازنی ابه
 

 .دیض کن لباساتونو عودی سرتون بريفدا: من
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 . گفتن و به سمت اتاقاشون رفتنی چشمهرکدوم

  سالشون بود8 و راشا دوقلو بودن و هر کدوم ساشا
 . تر بودکی ازشون کوچسلی آیول

 . اف اف در اومدي شدم که صدابلند
  سمتش رفتمبه

   رو زدمدکمه
 . باالادی کردم و منتظر موندم تا مامان بدروباز

 
  سالم مامان جونم: من

 ؟ی خوبزمیسالم عز:  زد و گفتيلبخند
 . توای بیممنون مامان:  کردم و جوابش رو دادمی روبوسباهاش
 . خودمشیخب من اومدم نوه هامو ببرم پ: مامان

 ؟ی چيبرا:من
  سر کاريری مایخب گلم همش : مامان

  بچه هات رو سرو کولتنيگردی هم برمیوقت
 

  باالدی ابروهام پرجفت
 خــــــــــــب؟؟: من
 .دی بريزی چی مسافرتهی هم نی تو و رادوبرمیخب من نوه هامو م:  گفتطنتی و با شدیندخ
 

  باز مونده بوددهنم
 ............... فهموند کهمی مستقریغ
 . برگشتم سمتشنی سرفه رادوبا
  زور خنده قرمز شده بوداز

 . نگهيزی تا چدمی نگاش کردم و براش خط و نشون کشیحرص
 
 کرد و بعدش همونطور که نگاهش به من و مخاطبش مامان بود ی به سمت مامان رفت و باهاش احوال پرسی حالت خاصبا

  مادرجونشهی می هم عالیلیخ: گفت
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 نی افتاد کف زمدهنم
  جمعش کنهادی بیکی

 . و بچه هارو صدا کرددی خندطنتی با شمامان
 . کدوم به سمتش رفتن و بغلش کردنهر

 بله؟یالو کجا م ؟ممن جون میممن:سلیآ
 

  خودمشی پبرمتی مزمیعز:  و گفتدی جوابشو بدم که مامان بغلش کرد و گونشو بوسخواستم
 دمتی وقته ندیلیخ
 ادی هم بیخو ممن: سلیآ

 امیآره آره م: من
 مونهی من مشینه دخترم مامانت پ:  بهش وارد کرد و گفتی دستشو انداخت دور کمرم و فشار کمنیرادو

  که نرفته؟ادتی
 
 یی نله هاااا باباادتی باجه فقط قولت دمیآهــــــــــــان فهم: سلیآ

 
 قول مردونه دادم:  بهش زد و گفتی چشمکنیرادو

 
  لقمه چپش کنمهی برم خواستمی که همونجامدی خندي نخوندسلیآ

  ناز بودیلی خالمصب
 . لپاشو بکشه و محکم ماچشون کنهخواستی فقط دلش مآدم
 

 ن و رفتن کردی خداحافظهمشون
 نامردا

 خواااااااامی من نماخه
 گذرهی بهش خوش منهمهی ابابا
 

  بزنمیی سر به دستشوهیخب من برم : من
 

 . که خواستم برم دستشو انداخت دور کمرم و بلندم کردنیهم
  خوشکنهی م؟کمرتیکنی مکاری چي داروونهید:  و گفتمدمی کشي بلندغیج
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 نترس عشق من: نیرادو
 ادی اون بوس منو رد کن باول
 
  گرد نگاهش کردمي چشمابا

  چپ چپبعدش
 

 ستیفعال حسش ن:  کردم و گفتمنگاش
 
  اخم نگام کردبا

 دمی زود لبشو بوسکه
  نگاش کردمو

 حله؟:من
 ن؟یهم: چپ نگام کردو گغتچپ

 
 ه؟یها پ چ:  قلمبه کردم و گفتمچشمامو

 
 دی خندبلند
 . سمت مبال رفت و منو گذاشت رو مبلبه
 
 کردی خباثت تمام نگام مبا

  نگاهش کردممشکوك
  خم شدم تا جا داشت شروع کرد به قلقلک دادنمهوی که
 ــــــــــــــــــنیرادو: من
 . و خودشو کنارم جا کرد و دستشو دور شکمم حلقه کرددیخند

 عسل:  گوشم اورد و زمزمه کردکی نزدسرشو
 ي شدمی که وارد زندگیمرس
 ي که عشقم شدیمرس
 ي که همسرم شدیمرس
 ي که مادر بچه هام شدیمرس
 ي که خانوم خونم شدیمرس
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   آخر عمرم دوست دارمتا
  وار عاشقتم عسلوانهید
 

  از ته دلم زدميلبخند
  پر از عشقلبخند

  از حس خاصپر
 

  وار عاشقتموانهی دنیرادو: من
  دوست داریلیخ
 
 م
  براترمیمیم
  خدا ممنونم که تورو سر راهم قرار داداز

  وجود دارهی حکمتهی ي تو هر کارگنی که مراسته
  ممنونمیلی خیلی خدا خاز
 
  شکرتایخدا: می گفتگهی همدبا
 
 
 ....انیپا

 1395/5/20:خیتار
 Mahdiyeh_H:سندهینو
 
  رمانانی از آخر و پانمیا(
  نفرت پنهان بودي که توی از عشقنمیا

  داشتيادی زي های که سختیعشق
 . خودش رو داشتي هاینیری شی که در کنار سختیعشق

  پناه حقدر
 )ی علای
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