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ھواسردبود ونم نمک برف می باریدنمیدونستم کجام واسم این خیابون چیھ 

فقط میدونستم کھ تھرانم دفعھ اولم بودکھ تھران میومدم اونم چھ اومدنی توی 

 این ھوای سرفقط بایھ مانتو...

 بروتھراننگارمیگفت تھران خوبھ کاراینجاعالیھ گفت 

سرموبلندکردم وروبھ اسمون گرفتھ گفتم خدایااخھ من یھ دخترتنھاتوی این 

 شھردرندشت چیکارکنم

کھ ماشین مدل باالیی بوق زدو گفت خوشکلھ درخدمت باشیم.نمیدونستم 

چیکارکنم کجا برم کھ دوباره گفت چیھ عزیزم فکرکردن نداره کھ بیاراضیت 

ی کھ راھی غیرازاین ندارم "باکمی میکنم."پیش خودم گفتن خدایاتوشاھد

 مکث سوارشدم وکولھ موسفت چسبیدم خنده ای کردوگعت نترس نمی خورمت

 بعدجدی شدپرسیداسمت چیھ؟بھ قیافت وتیپت نمی خوره این کاره باشی

حق داشت من بااین لباسای کھنھ وقیافھ ای کھ دادمیزدچقدرخستھ ام کی شبیھ 

 دخترای سانتی مانتال امروزی بودم

 اسمت چیھ چندسالتھ؟

 سالمھ۲۲اسمم فرین ھس و
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 اوھوم خوبھ مال تھران کھ نیستی

 نھ

 سالمھ راستی دخترفراری ھستی دیگھ۲۷منم فرشادم 

 نھ فرارنکردم

ھع پس البددلت خواستھ این موقع شب ازشھرستان تھران بیای ووسط 

 خیابون ولوباشی

 گفتم کھ فراری نیستم

 توخیابون چھ غلطی میکنیپس میشھ حالیم کنی این موقع شب 

 بامن من گفتم بابام ازخونھ بیرونم کردجایی نداشتم برم دوستم گفت بروتھران

 پس االن بی خان مان ھستی دیگھ

 چیزی نگفتم حرف حق رومیزدبی خان مان بودم دیگھ

توی ماشینش گرم بودوبوی ادکلن تلخ میدادزیرچشمی نگاھی بھش انداختم 

زنشستن پشت فرمان معلوم بودکھ ھیرکولی برای قیافھ مردونی داشتھ وازطر

خودش ھردوساکت بودم کھ گفت فعالکاری بھت ندارم می برمت یھ جایی شب 
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اونجاباش تاببینم فرداچیکاری می تونم برات بکنم.البتھ این وگفتم باشم وقتی 

 وارداین خونھ شدی دیگھ حق خروج نداری اوکھ شدی

یالیی نگھداشت وباکنترلی کھ ھمراش بلھ.افرین دخترخوب بعدکناریھخونھ و

بوددرروبازکردتمام وجودمواسترس گرفتھ بودوواقعانمیدونستم چی درانتظارم 

 ھست...

 

 ھمینطوربھ صندلی چسبیده بودم وواقعانمیدونستم باچھ جراتی اینجام

پیاده شودیگھ نکنھ دلت می خواذروبرات بازکنم.دلم می خواست راه فراری 

اروداشتم کھ برم دروبازکردم وپیاده شدم بودومیرفتم اماکجاکج

واقعادربرابراون ھیرکول جوجھ بودم کولموسفت چسبیدم لبخندی زدوگفت 

نکنھ تواین کولت گنج منج داری انقدرسفت چسبیدیش.این چی میدونست 

بخاطراسترس زیاداالن حال من چطوره.خوب بیابریم داخل کھ ھمھ 

نبال راه افتادم درسالن منتظرھستن وخودش جلوترازمن رفت منم ازد

وبازکردکھ باموجی ازدخترمواجھ شدم واقعاھنگ کرده بودم این ھمھ 

دختررنگ ووارنگ اینجابودن ھمھ بادیدن مادست ازکاراشون کشیدن 
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ومنتظربھ فرشادنگاه کردن یھ خانومی کھ ازبقیھ سن وسال بیشتری داشت 

 روبھ فرشادکردوگفت بھ اقافرشادازاین وراراه گم کردی

سالم مینوجووون چطوری شماخوبی ببین برات چی اوردم باقلوا مینویھ نگاه 

بھ سرتاپام کردوگفت بدنی ازکجاکردیش حاالفرشادخنده ای کردوگفت 

بماندفعالداشتھ باشش ببینم بدردمون می خوره یانھ جاسوسھ چیزی نباشھ 

اه ایناروگفت ومی خواست بره کھ ناگھانی ازبازوش گرفتم باتعجب بھ من نگ

کردکھ گفتم من میترسم خنده ای یوری کردالھی جوجومیترسھ نترس عزیزم 

 ھمھ خودین بعدخیلی بی نمک زدرودماغمورفت....

 

 

حاج وواج داشتم بھ بقیھ نگاه میکردم کھ مینواومدجلوگفت خوب خوشکلھ 

سالمھ فراری ھم نیستم.خوبھ خوبھ چھ ۲۲اسمت چیھ فراری ھستی؟ فرین 

بعدروکردبھ دختراگفت کی ھمھ اتاقی جدیدمی  خودشم واس مامیگیره

خواد.نگاھی بھ ھمھ دختراکردم بعضیاشون کلی ارایش داشتن بعضیاشونم 

ساده بودن تقریباتورده ھای سنی خودم بودن بعضیاشون سرشونوتکون دادن 

کھ ماالزم نداریم بالتکلیف بھ بقیھ نگاه میکردم کھ دختری باموھای کوتاه بھ 
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دوگفت سالم عزیرم من نسترنم خوش اومدی بیاتواتاق رنگ عسلی جلواوم

متری شدم کھ یھ ۱۲منوایداھمراه نسترن وایدی بھ طبقھ باالرفتیم وارداتاق

تخت بزرگ دونفره وسط بودبایھ میزارایش ویھ کاناپھ گوشھ ی اتاق سھ تایی 

روی کاناپھ نشستیم ببخشیدشمآاینجاچیکارمیکنید؟ایداخنده ای کردوگفت بھ 

اچیکارمیکنیم؟ازسوال احمقانھ ام خجالت کشیده ام نسترن گفت خوب نظرت م

معلومھ مابرای یھ تعدادآدم عالف وپولدارسرگرمی ھستیم .نسترن توام خووت 

فرارکردی؟چشمای نسترن پرازاشک شدوگفت :خداازش نگذره پدرنبوددشمن 

بود.بابام فروختم بھ بابای ھمین فرشادنامرد. نسترن مگھ فرشادخریده 

 رو؟نھ اما...تو

وگریھ امونش نداد.گیج بودم ونگران اینده نامعلوم خودم کھ معلوم نبودچھ 

بالیی سرمن قراره بیادحتی فکرشم رعشھ بھ ھمھ ی وجودم 

میداد.انگارازقیافھ ام مھلوم بودکھ چقدرحالم بده کھ ایدادستموفشردوگفت 

 نترس عزیزم تقدیرھمھ ی مابی خانمان ھاھمینھ...

فرین توکھ دخترفراری نیستی پس اینجاچیکارمیکنی اونم  "ایدا:ببینم

 ازشھرستان
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باورت نمی شھ پدرم منوازخونھ بیرون کردبھم گفت:تویھ ھرزی ومنوازخونھ 

 اش بیرون کرد.

 نسترن:مادرچی اون کجابود؟

پوزخندی زدم مادرم؟اون سرزارفت وقتی می خواست منوبھ دنیابیاره خودش 

پدرم منونحس میدونست میگفت تونفرین شدی ازدنیارفت بعدازفوت مادرم 

توباعث مرگ مادرتی اماھمین پدربھ اصطالع عاشق ھنوزچھل مادرم تموم  

نشده بودکھ زن گرفت ومنوکالاززندگیش انداخت بیرون یھ عمھ ی پیرداشتم 

کھ اون ازم نگھداری میکردپنج سال پیش اونم فوت کردومن تنھاموندم پدرم 

ره البتھ بدم نشدیھ کلفت مفت ومجانی داشتن زن مجبورشدمنوپیش خودش بب

بابام خیلی اذیتم میکردباھزاربدبختی دیپلمموگرفتم ولی دانشگاه نذاشتن برم 

پدرم توکارخریدوفروش موادبودالبتھ نھ ازاین کلھ گنده ھانھ ازھمین خرده 

فروشابودکھ شانس من بدبخت زودیھ پیری لب گورازمن خوشش اومد ھع 

ام بودمرتیک دیوث پنجاه سالھ ازمن خوشش اومده بوددلش یھ مثال ھمکارباب

دخترچھارده سالھ می خواست چون پولداربودبابام زورکردکھ بایدزنش بشی 

منم قبول نکردم کلی کتک خوردم امازیربارنرفتم اخرشم زن بابام ھمھ 

است وھرشب وردل یھ نفره وکلی چرت -د-ن-ج-جانشست گفت کھ فرین 
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کھ دنبال بھونھ بودمنوبایھ تی پاپرت کردبیرون  وپرت دیگھ بابامم

ھرچقدرالتماس کردم قبول نکردیھ شب خونھ دوستم سارابودم اون بھم گفت 

بروتھرون اینجاکھ کس وکارنداری ومنم اومدم اینجاودرخدمت شمام کاش 

 مرده بودم

 نسترن:اینجوری نگوعزیزم می بینی کھ ماھم مثل توھستیم.

داچطورازاینجاسردراورده اماگفتم شایددلش دلم می خواست بدونم ای

 نخوادچیزی بگھ پس منم سکوت کردم

 ایدا:خوب دخترابسھ بھترکھ بخوابیم فرداکلی کارداریم

وھرسھ تامون روی تخت خوابیدم ھرچندکھ خیلی خستھ بودم امافکربھ اینده 

 نامعلومم نمیذاشت تابخوابم

 

 

کجاس من اینجاچیکارمیکنم صبح وقتی بیدارشدم اول متعجب ازاین کھ اینجا

اماکم کم تمام اتفاقات یادم اومدوفھمیده ام کھ خواب نبودم بلکھ بیداربودم 

 واالن اینجااخرخطھ برای من
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ازپاین سروصدامی اومدومعلوم بودکھ شلوغھ ازجام بلندشدم وطرف سرویس 

بھداشتی کھ توی اتاق بودرفتم کمی اب بھ دست وصورتم زدم وخودموتوایینھ 

صورتی گردوسفیدابروھای پرودخترونھ کھ ھنوزبھشون دست نزده بودم  دیدم

موھای کھ خودمم دقیق نمیدونستم چھ رنگھ بعضی وقتازیتونی میشدوبعضی 

وقتاقھوه ای خوش رنگ چشای عسلی بارگھ ھای سبز لب ودھن ودماغ 

 خوبی داشتم می شدگفت دخترقشنگی ھستم

یزمیکنم دست وصورتموخشک پوووف منم االن وقت گیراوردم وخودموانال

کردم وازاتاق بیرون رفتم ازباالبھ پاین دید داشت ھمھ درحال رفت وامدبودن 

وچندمرد دیگھ ھم اونجابود فرشادم بین مردا حضورداشت روی اولین پلھ 

ھمون باالنشستم وازباالبقیھ رودیدمیزدم تمام حواسم پاین بودکھ دستی 

م وباضرب بھ عقب برگشتم بادیدن روشونھ ام احساس کردم یھ لحظھ ترسید

 نسترن نفس راحتی کشیدم

 نسترن :ترسوندمت؟

 فرین:تقریباحواسم نبودیھو دستتوگذاشتی روشونھ ام ترسیدم

نسترن:ساعت خواب فرشادخیلی وقتھ اومدگفت بیدارت کنم بیای کارت داره 

 کھ خودت بیدارشدی
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ی حواسشون بھ ھمراه نسترن پاین رفتیم کھ بقیھ ھم متوجھ ماشدن وھمھ 

مابود فرشادبالبخندپیروزمندانی گفت چطوری چش عسلی دیشب خوب 

 خوابیدی بیا اینجا پیش خودم

 فرشاد:شکارم چطوره بچھ ھا؟؟؟

ازچندپسری کھ کنارفرشادوایستاده بودن ھمھ نگاھی خریدارانھ بھم انداختن 

وگفتن :واوووو فرشادچیکارکردی پسر خووب چیزیوشکارکردی ازقیافھ اش 

 معلومھ اکبنده ای ناجنس

واقعاتزطرزصحبت واین حرفایی کھ میزدن خجالت کشیده ام ابناغیرت نداشتن 

 انگار"منم چھ حرفامیزنم ھع غیرت"

فرشاد:ھوی چشاتو درویش کن مال خودمھ اکم باشھ بھ توکھ نمیرسھ شیرفم 

 شد حاالم ھمھ ھری می خوام راه وچاه بھش نشون بدم

دموندیم ازمینو ھم خبری نبودبالتکلیف ایستاده ھمھ رفتن وفقط منو فرشا

 بودم

 فرشاد:بیا اینجاکنارم بشین

 بھ مبل دونفری کھ فرشادنشستھ بودنگاھی کردم
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 فرشاد:نترس نمی خورمت بیابشین کلی کاردارم

 نگاه ملتمسی بھش انداختم

فرشاد:ای جووونم جوجوم ترسیده نترس فعالکاری بھت ندارم حاالم مثل یھ 

بیابشین اینجاخیالتم راحت فعالبھ ھمھ سپردم کاری بھ کارت نداشتھ دخترخوب 

 باشن تاحساب کاردستت بیادبعدبایداماده باشی مانون مفت نداریم بھ کسی بدیم

 بدون حرف کنارش نشستھ بودم وبھ حرفاش گوش میکردم

فرشاد:بھ ایداسپردم کھ ریزودرشت کاروبھت یادبده وبعداون ببینم چقدجنم 

 رکنی وخودی نشون بدیداری تاکا

 بھدم بدون ھیچ حرف دیگی لپوکشیدورفت

نگاھی بھ اطرافم کردم ھیچ کس نبودخونھ ای بزرگ ودوبلکسی بودمعلوم 

 بودکھ کلی اتاق داره پنجره ھای بلندکھ سرتاسرپرده کشیده شده بود...

 

 آخرشب وقتی دوباره باایدا ونسترن توی اتاق جمع شدیم ازایداپرسیدم

 اره شمافرشاده یانھ ؟ایداھمھ ک

۱۱ 
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سالشھ ۳۴تابرادرن فرھادکھ ۳نھ بابافرشاددست نشون باباش توایران اینا-ایدا

المانھ واونجاس وکارای اونجارومیکنھ فرشادوبرادرس فرزین اینجان فرزین 

سالشھ بخاطرھمین کارای ۳۰کھ فقط درحال دختربازیھ وتو شھو*ت غرقھ 

کنارفقط تومحمولھ ھای بزرگ اینوروفرشادمیکنھ پدرشونم خودسوکشیده 

 دست داره مادرشونم بافرھادالمانھ

 توچطوراین ھمھ راپورت داری؟

ھع من ؟یھ روزی مثالعشق ھمین اقافرشادبودم اخرش رسیدم بھ -ایدا

اینجاخوشی زیردلم زده بودپدرومادروخواھربرادرموول کردم فکرمیکردم 

فرداصبح بایدبریم بافرشادکھ باشم حلھ اماھمھ اش سراب بودبھتربخوابی 

 بیرون

 بعدم روشواونورکردوخوابید

 "واقعامعلوم نبودچقدردختری توشرایط ماھست وماچندمین نفرھستیم"

صبح ھمراه ایدابھ پاساژ رفتیم وچنددست لباس خریدم وبعداون بھ یھ پارک 

 رفتیم ابدابھ اطراف نگاھی کردوگفت بشین روی نیمکت نشستیم
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شی حاالکھ فھمیدی کھ کارماچیھ پس مواظب باش ببین فرین بایدزرنگ با-ایدا

بیرون اون خونھ -گیرپلیسانیوفتی وگلیم خودتوازاب بکشی بیرون 

 صدبرابربدترازداخل اونجاس پس بھتره بھ فکرفرارواین حرفانباشی

بعدازاینکھ بھ چندنفرخیلی محرمانھ ایدامواد دادبھ ویالبرگشتیم فرشادھم توی 

 تھ بودبادیدن ماگفت:ویالبودوروی یکی ازمبالنشس

 خوب جوجوخانوم کارچطوربودمیشھ بھت امید داشت؟-فرشاد

 ایدارفت ووردل فرشادنشست وفرشادم ایداروبوسید

 فرشاد:ایداتوبگواین کھ اللھ چطوره میشھ روش حساب کرد؟

 ایدا:بچھ زرنگیھ زودکارادستش میاد خیالت راحت من برم لباساموعوض کنم

 ادباتحکم گفت بیااینجابشینفرش-بعدبھ طرف پلھ ھارفت 

 رفتم کنارش نشستم قیافھ اش خیلی خشک وجدی شده بود

فرشاد:حاالکھ فھمیدی کارماچیھ فک نکن ھمھ مثل توراحت می تونن وارداین 

گروه بشھ نمیدونم چرابھت اعتمادکردم ھرچندتھ توشودراوردم وفھمیدم 

 بعدخندید دخترفراری نیستی فقط یھ جوجوی بارون زدی کھ بی خانمانھ
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انگشتشوسمتم نشونھ رفت وگفت:ببین دورزدن من یعنی مرگ اونم نھ بھ 

مرگ راحت جوری حالتومیگیرم کھ خودت روزی صدبارارزوی مرگ کنی 

اماخوب من انقدربدم نیستم اگھ دخترخوبی باشی وسرت توکارخودت باشھ منم 

 بھت قول میدم نذارم دست ھیچ کس بھت برسھ فھمیدی؟

 م آقابلھ متوجھ شد

فرشاد:امایھ چیزدیگھ اگھ می خوای کارکنی پیشرفت کنی نبابدزره ای ازاون 

زھره ماری رواستفاده کنی میدونی کھ یھ فروشنده ھیچ وقت مصرف کننده 

نمی شھ کھ بشی اون وقت طزمینی نیست اینجابمونی ھرکی ھرچی بھت 

 تعارف کردردمیکنی فھمیدی؟

 بلھ اقاحواسم ھست

بلھ اقا نکن دوس ندارم وقتی حرف میزنم زمینونگاه کتی من  اه انقدرم بلھ اقا

 اون پاین نیستم اینجاکنارتم

 بلھ قر...

 فرشاد:چی؟؟

 ھمون یعنی بلھ اقافرشاد
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خنده ی بلندی سرداد وگفت خیلی باحالی میشھ باھات سرگرم بود حاالمی 

 تونی بری

 ومن ساالن ساالن بھ طبقھ ی باالرفتم ...

 

 

دم ایدا روی تخت درازکشیده بودبادیدنم لبخندی وقتی وارد اتاق ش

 زدوگفت:فرشادچی بھت میگفت؟

 ھیچی درموردکارواین کھ حواسم باشھ دورنزنمش

 ایدا:اوھوم خوبھ فرشادخیلی ھواتوداره واینکھ بھت اعتمادکرده واینجایی

چھ فایده وقتی عاقبت منم اخرش مثل شمایاشایدبدترباشھ ھمھ برچسب 

انقدرتوسختی نبودم کھ بازم دنبالھ روکارپدرم بشم من یکی ھرزگی بھم میزنن 

ازامسال فرشادبلکھ بدترشوتوخونمون داشتم دلم نمی خوادتمام پاکیموازدست 

 بدم بشم یھ کسی کھ موادمی فروشھ وھزاران کارنامشروع دیگھ...
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ایدا:سخت نگیرمام ازاول اینطوری بھ دنیانیومدیم فرشادپسربدی نیست تاوقتی 

حرفاش گوش کنی پس دخترخوبی باش پارودمش نذارخیلیابودن کھ کھ بھ 

 باکمکای فرشادتونستن بھ جایی برسن

 ایدا این فرشاده چطورادمیھ ؟

ایدا:پسرخوبیھ بامعرفتھ اھل دودودمم نیست فقط یھ وقتایی مشروب می خوره 

باھردختریم ارتباط نداره میگھ ھزارویک مریضی میگیرم باباشم یھ کارخونھ 

 داره امایھ عوضی بھ تمام معنای برزگ

ازحرفای ایداگیج شده بودم مگھ ھمین بخاطرفرشادزندگیشوتباه 

نکردچطورحاآلازش تعریف میکنھ انگارتعجب روتوصورتم دیدکھ گفت حساب 

 منوفرشادجداس من خودم مقصربودم

نسترن ازدراومدتوگفت انقدم کھ فرشادفرشادمیکنی مال تعریفی نیست یک 

 ھ باباش فقط دنبال دخترای آکبنده ایشششبیشعوریھ لنگ

 �ایداخنده ای کردوگفت بده پسربھ این خوبی یھ شب بخوادت

 نسترن:ایششش گمشوبینم باووو

 ایداتوچندوقتھ اینجایی؟؟
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سالھ اینجام اماچون جنمھ خیلی ۵سالم بوداومدم االن ۲۰ایدا:من؟

سالھ اومده کارارونداشتم درجازدم امانسترن بانوووبعدچشمکی زدوگفت دو

اماخیلی بادل وجراتھ امافرشادمیگھ چون نسترن خیلی کینھ ایھ نمی شھ 

 توکارای کھ ریسکش باالس ببرمش

نسترن:اره ارواح باباش اگھ بتونم خودشواون بابای مثالجنتلمنشوزنده زنده 

 اتیش میزنم

ایده:بازشروع نکن جوون عزیزت بایدخودمونوبرای امشب اماده بکنیم 

 مھمونیھ ...میدونی کھ 

باحرفای ایدابھ فکرفرورفتم چطورمیشھ کھ ادم ازکسی کھ زندگیشوخراب کرده 

 تعریف کنھ یھ جای کارمیلنگھ....

 

ھمھ درحال تکاپوبودن برای بھ گفتھ ایدی پارتی تووپ امشب ھواروبھ 

تاریکی میرفت برف نم نمک میباریدوفضای باغ ویالرازیباودلنشین کرده 

 درحال تماشای باغ بودم کھبودازپنجره ی اتاق 

 ایداگفت:توچراھنوزنشستی پاشوببینم بایداماده ات بکنم برای مھمونی امشب
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درحال انالیزایدی بودم لباس سفیدماکسی پوشیده بودموھای بلوندوبلندش 

 روبھ طرززیبایی آراستھ بودبااینکھ زیبابوداماارایش غلیظی ھم انجام داده بود

چراسرنوشت مابایداینطوربشھ میدونی ھرکی ماروببین یھوبغضم گرفت اخھ 

بفھمھ خانواده نداریم ھرزه خراب میدونن حقم دارن مابایدباھرازقلم ارایش 

بریم سرھرچھارراه وایستیم وسوارماشین ھای مدل باالبشیم یابایدجوونای 

 مردم وبدبخت کنیم وموادبفروشیم

جوونی کھ موادمیخره کی  ایدا:درست ما اشتباه میکنیم مامجبوریم ولی اون

مجبورش کرده ازمانخره میره ازیکی دیگھ میخره یا اون اقایی کھ 

ماسوارماشینش میشیم اون بی وفای کھ بھ ھمسرش خیانت میکنھ من کھ بھ 

زورسوارماشینش نمیشم بعدش ھمینای کھ توبراشون دل میسوزونی میدونی 

بدترین جامیادھمینای  اگھ ازھمین خونھ بیرون بری ھمین خرابی کھ بھ نظرت

کھ دلت براشون میسوزه کافیھ بدونن بی کس وکاری بالیی سرت میارن کھ 

خودتم نفھمی بعدم مثل یھ اشغال ازخونھ بیرونت میکنن اون وقت اواری 

کوچھ وخیابون میشی کمی بھ خودت فکرکن ازاینجابری توی این 

یابشین امادت سرماکجاروداری بری ھان؟حاالم بھ جای غصھ برای دیگران ب

 کنم برای شب
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زیردست ایدانشستم ھرچندصورتم کم موبودولی ایدابندانداخت 

بعدابروھامومرتب کردموھای بلندموھمونجورساده دورم ریخت یھ دست کت 

ودامن کوتاه واسپورتی کھ بھ رنگ سفیدمشکی بودگذاشت روی تخت خواست 

 کنی ارایش کنھ کھ گفتم ایداخیلی کم دلم نمی خوادزیادارایش

ایدا:ای بھ چشم بشین وببین چیکارت میکنم خوب عزیزم تموم 

 شدلباساتوپوشیدی بیاپاین

بعدازرفتن ایدالباساموپوشیدم یھ ساپورت ھم اززیردامنم پوشیدم دامنم کوتاه 

تاروی زانوھام بودچکمھ ھای بلندمشکی روھم پوشیدم خداروشکرکتش 

ازاین ھمھ زیبایی خوشحال استیناش سھ ربع بودوقتی خودموتواینھ دیدم ھم 

شدم ھم ازسرنوشتی کھ  معلوم نبوداخرش چی می شدکھ درباضرب 

 بازشدومینوبآون ھیکل ولباس بلندقرمزش توچھارچوب درظاھرشد

مینو:یھ ساعتھ داری چیکارمیکنی یاالبیاپاین ھمھ اومدن تآقافرشادنیومده 

 بیافک کرده مھمونی خالھ اش اومده

 ووف عجب گیرافتادم خداخودش بھ دادم برسھ"بعددرومحکم بست ورفت "پ

وقتی ازاتاق خارج شدم صدای اھنگ وخنده وشادی ازپاین میومددستموبھ 

نرده ھاگرفتم ویھ نگاه کلی سالن پاینوکھ ازباالدیدداشت انداختم فرشادھمراه 
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بادختری واردشدفرشادقدبلندی داست وتوی اون پالتوی قھوه ای پوست 

رتمندترش نشون بده ازاین ھمھ ابھت وقدرت بھ پلنگش کھ می خواست قد

خودم لرزیدم دختری کھ ھمراش بودنمیدونم فرشادچی گفت کھ خنده ای 

مستانھ ی کردوبھ سمت دیگھ ای سالن رفت بعدازچند دقیھ لباساشونوعوض 

کرده اومدن دختره یھ لباس دکلتھ قرمزجیق تنش بودموھای 

ودفرشادم پالتوشودراورده بودیھ بلندزیتونیشوصاف کرده بودواقعاکھ زیباب

بلوزبازسفیدباشلوارمشکی جزب تنش بودوواقعازیباشده بودفرشادمنوتوی 

 اون تاریکی دیدوبھ سمت پلھ ھا اومد

 فرشاد:سالم چش عسلی چرا اینجانشستی

بعد دستشوسمتم درازکردوچشمکی زدازجام بلندشدم دستموتوی دستای گرم 

 ومحکمش گذاشتم

 نداره انقدریخ کردیفرشاد:چیھ باباترس 

 ھمراه ھم ازپلھ ھاپاین رفتیم
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ایدارودیدم کھ درحال صحبت بامردی بودبھ سمتشون رفتیم وقتی بھ چھره ی 

مردنگاه کردم فھمیدم کھ بایدبرادرفرشادفرزین باشھ مردجوون لبخندی 

 زدوگفت:فرشادشکارجدیدتھ؟

ادربزرگم فرشاد:بلھ پس چی فکرکردی این خانوم چش عسلی فرینھ.اینم بر

 فرزین

نگاه فرزین ازارم میدادفکرمیکردم کھ انگار*لخت*وایستادم روبھ روش 

خدمتکاری باسینھ ی کھ محتواش الکل بودبھ سمتمون اومدوبھ ھمھ تعارف 

 کردوقتی بھ من رسید من نمی خورم یھ لیوان اب پرتغال لطفافرشادلبخندی زد

 فرزین گفت :تاحاالازاینانخوردی؟پاستوریزه؟

ح دادم چیزی نگم فرشادسرشواوردکنارگوشم نفسھای داغش بھ اللی ترجی

گوشم می خوردگفت :افرین بایدھمیشھ ھوشیارباشی اینوکھ می بینی بدمستت 

میکنھ ونمی فھمی چیکارداری میکنی مثل کاری کھ فرزین باایداکردواون 

 فکرمیکنھ من مقصرم

 بعدسرشواونورکردویک نفس لیوانشوباالرفت

 بودم منظورفرشادچی بود واقعاگیج شده
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ایداکنارم ایستادوگفت اون روبرورومی بینی اون مردبھ استعالجنتلمن پدراین 

 دوتاس

نگاھی بھ اونورانداختم مردی میانسال اماجذاب کنارچندتازن ومرد دیگھ 

 ایستاده بودومی خندید

ایدا:این ببرپیرسیرمونی نداره کلی زن دوروبرشھ بخاطرھمین کاراش زنش 

دوھمراه فرھادرفت خارج فرھادتوی بدی وسنگ دلی ازھمھ ای ولش کر

اینابدتره فرشادم سخت میگیره سھ سوتھ تھ توی بقیھ رودرمیاره ازتوام 

 مطمین بودکھ اوردت

فرزین دست ایداروگرفت وگفت:عزیزم چیھ یھ ساعتھ پچ پچ میکنی بیابریم 

 کمی برقصیم وھردوشون دورشدن

دن اون زھری ماری بودکردم اگرھرجای نگاھی بھ فرشادی کھ درحال خور

دیگھ غیرازاینحافرشادومی دیدم حتماکلی بھ اون دختری کھ ھمچین مردی 

 روتو
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رکرده فوش میدادم اماکی میدونست اینایھ مارخوش خط وخالن چشمای 

مشکی ومخمورش خمارترشده بود صدابی اھنگم بلندبودشب ازنمیھ گذشتھ 

بودن ھمون دختری کھ سرشب ھمراه  بودولی ایناھنوزدرحال خوشگذرونی

فرشاداومده بوداومدسمتمون دستاشودورگردن فرشادحلقھ کردوبالفاصلھ 

لباشون باھم قفل شد دھنم یک مترازتعجب بازمونده بودومثل این منگالداشتم 

بھ عشق بازیشون نگاه میکردم خاک توسرم ازدست رفتم سرموبرگردونم کھ 

حاالکجابرم کھ امشبوبخیربگذرونم باصحنھ ی بدتری مواجھ شدم خدایا

فرشادواون دختربی خیال من ازکنارم گذشتن وبھ سمت دیگھ ای رفتن ازبین 

اون ھمھ ادم مست بھ زورخووموبھ طبقھ ی باالرسوندم وبھ اتاق خودمون 

رفتم ازصدای خنده ی زن ومردی کھ میمودمتعجب شدم وقتی دراتاق 

د نسترن وفرشاددرحال..."بقیھ اش وبازکردم دھنم ازصحنھ کھ میدیدم بازمون

 �۱۸مثبت
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وقتی فرشادونسترن روتوی اون حالت دیدیم واقعانمیدونستم چیکارکنم فوری 

دروبستم وبھ حالت دوبھ طرف اشپزخونھ رفتم درحال اب خوردن بودم کھ 

 باصدای زنی یک مترازجاپریدم

 _ببخشدترسوندمت ؟

ه ای سال موھای کوتاه بھ طرفاصدابرگشتم زنی زیباحدودن چھل وخورد

شرابی قدی تقریبابلندکت ودامن مشکی خوش دوخت ھمینطورداشتم نگاش 

 میکردم کھ لبخنددلنشینی زدودستشوطرفم درازکرد

 _خوبی عزیزم من یاسمین ھستم عضوجدیداین گروه ھستی یادخترفراری؟

دستشوفشردموگفتم:فرین ھستم عضوجدیدم امافراری نیستم ھمھ تونگاه اول 

یکنن فراریم اماواقعافرارنکردم ازخونھ بیرونم کردن حاالم اینجام من فکرم

دفعھ اولم اینجورجاھامیام االنم نمیدونم کجامی تونھ امن باشھ 

 تاامشبوبخیربگذرونم

 یاسمین:پس اینکاره نیستی ؟

روی یکی ازصندلیای اشپزخونھ نشست منم رفتم وروی صندلی دیگھ نشستم 

 اینجاھمیشھ اینطوریھ؟
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 مین:نھ ھمیشھ ماھی یک باردورھم جمع میشنیاس

 ببخشیدسوال میکنم شماھم عضوھمین گروه ھستین

یاسمین:من وکیل اقای فرھانی ھستم نزدیک بھ بیست سالھ کھ وکیلشون 

ھستم ازمانی کھ دختروھمسرم روتوی یھ تصادف ازدست دادم بعدازاون فقط 

امن باشی البتھ جای بھ شغلم فکرمیکنم حاالم ھمراه من بیاتاشب ویھ جای 

 خیلی خوبی نیست ولی برای یھ شب خوبھ

ھمراه یاسمین بھ یھ اتاق کھ تھ راه روقرارداشت رفتیم درشوبازکردم انباری 

 بودولی بھترازبیرون بود

یاسمین:خوب عزیزم شبواینجامی تونی بمونی منم بایدبرم خیلی خوشحال 

 بشیم...شدم وامیدوارم دوباره ھموببینیم وبیشترباھم اشنا

بعدارزفتن یاسمین دروبستم وبھش تکیھ دادم نشستم چھ شب پرازماجرایی 

اینم ازحاالش سرموبلندکردم وگفتم خدایاحاالکھ ۱۸شداون ازصحنھ ھای مثبت

مجبورم اینجابمونم پس ھمھ ی سعیمومیکنم تامراقب خودم باش وتوکارم 

فرین  پیشرفت کنم بایداین فرین دست وپاچلفتی رومینداختم دورویھ

جدیدمیشدم اینطوری بین این گرگادووم نمی اوردم سرموروزانوھام گذاشتم 

ونفھمیدم کی خوابم بردصبح باتنی خستھ وعضالتی کھ دیشب روی زمین 
۲۵ 
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خوابیده بودم واالن کوفتھ شده بودن بیدارشدم ازاتاق رفتم بیرون انگارنھ 

تم برم باالیانھ انگاردیشب اینجاخبرایی بوده ھمھ درحال کاری بودن نمیدونس

دل وزدم بھ دریاوباالرفتم دراتاق مشترک من وایداونسترن بازبودایداونسترن 

داشتن باھم صحبت میکردن چون جمعھ بودکارم تعطیل بودوھمھ استراحت 

میکردن ھردوشون بادیدن من نیشاشون شل شد زیرلبی یھ سالم کردم ورفتم 

 بھم نگاه کردنروکاناپھ نشستم ھردوشون با این کارمن باتعجب 

 ایدا:چیزی شده فرین چراساکتی ببخشیددیشب حواسم بھت نبود

 بعلھ شماکالدیشب حواستون سرجاش نبود

 نسترن :حاالچی شده کھ انقدرگنده دماغدشدی اول صبی؟

من کاری بھ کارتون ندارم امانمیدونم شمادوتایی کھ ھردوتون ازفرشادھم 

یشب پارتینرس*ک*س خوشتون میادھم بدتون چطکرتونسترن خانم د

اقافرشادشدی توکھ می خواستی یربھ تنش نباشھ یاتوایداخانم شب 

 وبابرادرھمین شازده سرکردی؟وابروی برای ھردوشون باالانداختم

خوب من اگھ ازفرشادبدم میادبخاطراینھ کھ پنج سال پیش ھمین -ایدا:خو

فرشاداگرماسابقھ مشروب خوری بافرزین نمیذاشت وفرزین انقدرمست 

نمیکردوبھ من بھ عشقش تجاوزنمیکرداالن من اینجانبودم اماخب وقتی 
۲۶ 
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ازطرف خانواده ام طردشدم البتھ اوناھیچ وقت منوبیرون نکردن من دیگھ 

روی برگشت بھ اونجارونداشتم وبایداواره کوچھ وخیابون میشدم ھمین 

فرشادمنواورداینجاامافرزین ھیچ مسئولیتی روقبول نکردبعدفھمیدم کھ 

عیاشھ امامنھ خرھنوزدوسش دارم چون باھمھ ی عیاشیش اجازه نداده چقدر

 این ھمھ سال دست کسی بھم بخوره

خوب دلیل نمیشھ بخاطره کاری کھ فرزین باتوکردتوازفرشادبدت میاداون 

مقصربوده امانسترن خانوم شماچی شماکھ می خواستی فرشادوباباباش زنده 

فیلمشھ این عاشق سینھ چاک  اتیش بزنی ایداخنده ای کردوگفت بابااین

 متجاوزه دنیای دخترانگیشھ

نسترن:ببندایدامگھ توفرزینی کھ عاشقت بودووبیرھمانھ توروازدنیای 

دخترانگیت بیرون کردونبخشیدی وحاالباھاش ھستی اره من دیونھ ام ھم 

ازفرشادمتنفرم ھم وقتی باھاش ھستم دوسش دارم حتی اون وقتی کھ 

 بکارتموازم گرفت ...

 گریھ کردرفتم کنارش وبغلش کردم گریھ نکن نسترنو

نسترن:من یھ احمقم مگھ نھ اینکھ فرشادی کھ میدونم دوسم نداره رودوس 

 دارم وحتی شبی روباھاش بھ صبح میرسونم
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این حرفونزن عشقھ دیگھ زبون نفھمھ یھومیادمیشنھ ھرچی بگی این طرف 

 اخھ اوخھ باورش نمیشھ میگھ نھ جوووونھ

دم یھوجدی شدموگفتم وگبھ روتون خندیدم جونگیردتون ھرسھ خندی

ھنوزازدستتون شکارم وای وای وای میام تواتاق می بینم بععععلھ نسترن 

 انجام میدن بیاوووببین۱۸خانوووم باعشقشون صحنھ ھای باالی

 نسترن :دلتم بخوادحسود

 نھ جووونم دلم ابن چیزارونمی خوادحاالبقیھ کجان

 می خواد۱۸نکنھ دلت مثبتایدا:ھمھ رفتن دیگھ 

میکشمت ایداوبھ جوون ھم افتادیم کلی ھم دیگروزدیم"خداروشکرحدعقل 

 بااین دوتاخول وچل ھم اتاقی بودم"

دوستای گلم روزشنبھ تون بخیرخوشحال میشم کانال روبھ دوستانتون معرفی 

 �کنیدتاممبرباالبره

 

 چندماھی ازاومدنم بھ اینجامیگذشت وکاردستم اومده بود.

۲۸ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

فرشادبھم اعتمادکرده بودھرچندروزای اول کلی باترس ولرزکارمیکردم 

 اماخودتونم میدونیدھرکاری اولش سختھ

 بعدکم کم راه می افتھ ادم

امروزقراربودیھ کولھ پرازموادوبایھ کولھ پول توی پارک جابھ جابکنم 

 فرشادمیگفت بروببینم چیکارمیکنی

می افتادم یھ شلواذسبزارتشی بایھ این کارروانجام میدادم بیشتربین بقیھ جا

 مانتوی کوتاه ھمرنگ شلوارم پوشیدم

موھاموباالی سرم بستم شال مشکی وکولھ مشکیموبرداشتم کمی ارایش کردم 

ادمسموانداختم تودھنم یارجدانشدنی من بودھندزفریموگذاشتم کفشای 

ی ادیداسموپوشیدم یھ بووس برانسترن فرستادم وازخونھ زدم بیرون ھوابھار

 بودونسیم خوبی می وزید"جووون چھ شاعری شدم"

 وقتی بھ پارک موردنظررسیدم بھ ساعتم نگاه کردم مثل ھمیشھ ان تایم بودم.

نگاھی بھ اطراف کردم پسری ھم قدوقواره خودم یکمی بلندتروپرتربایھ دست 

لباس اسپورت قھوه ی کولھ ای رودوشش مستقیم بھ سمتم اومد حدس زدنش 

 تریھسخت نبودکھ مش
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 باکمی فاصلھ نشست

 کولھ رو ردکن-من

 سالم کیانم

 باش کھ باش کولھ روبده دیرم شده-من

کیان:اوکھ بیااین کولھ من ورو زمین گذاشت منم متقابلن کولھ روپیش کولھ 

اش گذاشتم کولھ ھاروجابھ جاکردوکولھ من وبرداشت منتظرم بودم بره کھ 

است فرارکنھ درجابھ پاش تویھ چش بھم زدن کولھ پولھاروھم برداشت خو

 زدم با

 کولھ ھانقش زمین شدروبھ روش روزمین نشستم دستموزدم بھ پیشونیش

ببین بچھ ازمادرزاده نشده کسی کھ سرفرین فرفره کاله بذاره افتاد ادماس -من

تودھنموتف کردم توصورتش کولھ موبرداشتم بابای وده بروکھ رفتیم توکافی 

 دم رفتم چندمین بعدفرشادم رسیدشاپی کھ بافرشادقرارگذاشتھ بو

 فرشاد:چطوری جوجھ؟شیری یاروباه؟

یوزپلنگم کجاشودیدی کولھ روگذاشتم رومیزاینم امانتی شماصحیح وسالم -من

البتھ ناگفتھ نماندکھ اون اوالوقتی یھ بارکولھ جابھ جامیکردم طرف جاپول 
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وگفت  کاغذباطلھ گذاشتھ بودبعدن فھمیدم فرشادمی خواستھ امتحانم بکنھ

 بایدھمونجاپوالروببینم بعدجنس وبدم .

فرشاد:افرین می بینم خوب راه افتادی اینجوری پیش بری میشی وزیردست 

راستم منم کھ عاشق دوخیای چش عسلی بعدچشمکی حوالھ کرددیکھ بھ این 

کاراش عادت کرده بودم طی این چندماه فھمیده بودم ھمونقدرکھ جدی وخشنھ 

 ونھھمونقدرشوخ طبع ومھرب

فرشاد:اخرھفتھ مھمونیھ میای دیگھ البتھ بایدبیای می خوام باچندنفراشنات 

 کنم

 بلھ سرورم حتماخوب امری نیست من برم؟-من

 فرشاد:نھ بروبھ سالمت شب می بینمت

 بعداراینکھ ازفرشادجداشدم بھ سمت خونھ راه افتادم....

بودیم کھ اخرھفتھ شده بودوقراربودھمراه ایداونسترن ما جزوه کسانی 

تقریبابھ کارفرشادمی اومدیم وبھمون اعتمادداشت ایدایھ تونیک صورتی جیغ 

 پوشیده بودھمراه باساپورت مشکی کھ قرارشداونجابره درش بیاره

 نسترنم یھ شلوارکوتاه برموداپوشیده بودبایھ تاپ دکلتھ
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منم یھ بلوزآبی اسمونی استین سھ ربع بایھ شلوارلی جزب پوشیده بودم 

موھامودم اسبی باالبستھ بودم ولختھ لختش بودگشواره ھای حلقی 

موزدم عاشق بوش بودم اماده نشستھ بودیم ۲۱۲بزرگموگوشم کردم ادکلن 

 تاکیوان کھ یکی ازنوچھ ھای فرشادبودبیاددنبالمون....

ھمراه نسترن وایداتوماشین کیوان نشستھ بودیم توی یکی ازمنطقھ ھای 

شینوپارک کردوھمراه مابھ سمت ویالیی رفت خوش اب وھوای تھران ما

بعداززنگ واردحیاط ویالشدیم حیاط بزرگ وقشنگی داشت باچندچراغ  پاکوتاه 

 تزئین شده بودوفضای خوبی بھ وجوداورده بود

 ایدااینجاخونھ کدوم یکی ازایناس؟-من

نسترن :اینجاخونھ وکیل فرھانی بزرگھ وتعدادمحدودی مھمون میادفرھانی 

ق این وکیلشھ حتی پیشنھادازدواجم بھش داده امانمیدونم چراقبول بزرگ عاش

 نمیکنھ

 ببینم اسم وکیلش یاسمین نییت؟-من

 ایدا:توازکجامیدونی؟

 اون شب کھ شماوردل عشقت بودی باھم اشناشدیم-من
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 چی میگیدشمادوتابیاین دیگھ وزودترازماواردشدوقتی ھمراه ایدا وارد-نسترن

دم دورھم نشستھ وحرف میزدن یاسمین بھ سالن شدیم تعدادمحدودی ا

 سمتمون اومد

 سالم دختراخیلی خوش اومدین-یاسمین

 وبھ من وایدادست دادایدابھ سمت فرزین رفت منویاسمین تنھاشدیم

 بیاعزیزم بریم اتاق من لباساتوعوض کن-یاسمین

 ممنونم-من

ھمراه یاسمین وارداتاق بزرگ وزیبایی شدیم نگاھی بھ اطراف انداختم 

وعکس جوونیای یاسمین وبادختری دوسالھ ومردی جوانی دیدم یاسمین 

وقتی متوجھ نگاھم شد گفت:اون دخترم یاسھ واونم شوھرمھ بھت گفتھ بودم 

توی تصادف ازدست دادمشون البتھ دخترموجسدشوھیچ وقت پیدانکردم ومن 

 ھنوزامیددارم کھ شایدزنده باشھ

ھیچ وقت مادرموندیدم وقتی منوبھ  ببخشیدنمی خواستم ناراحتتون کنم منم-من

 دنیااوردخودش ازدنیارفت

 خیلی سختھ عزیزم میدونم توام لباساتوعوض کن وبیا-یاسمین 
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بعدازاین حرف ازاتاق بیرون رفت لباساموعوض کردم رژه 

 کالباسیموتمدیدکردم وبیرون رفتم فرشادھمراه فرزین اومده بود

 فرشادوقتی منودیدچشمکی زد

م بھ فرزین دست دادم کھ قصدھزادکردن دستمونداشت بھ سمتشون رفت

 فرشادزدرودست فرزین وگفت:ھووی برداردستتولیدیمواذیت کردی

 فرزین:من نمیدونم توچرانمیذاری دست ادم بھ این لیدی زیبابخوره

 فرشاد:بی توجھ بھ حرف فرزین دستموکشیدوافتادم توبغلش

 گرفتمچیکارمیکنی خودم میشینم وکمی ازفرشادفاصلھ -من

نمیگی این عطرت خیلب تحریک کننده است وادموحالی بھ حولی -فرشاد

 میکنھ ؟

 ازجام بلندشدم خوب من برم پیش دخترااینجاخطریھ بای بای

 فرشاد:دختری دیووونھ میدونی کھ بخوام کاری نمی تونی بازم نازمیکنھ

 "راس میگفت ولی درکل ادمی نبودزیرقولش بزنھ ومن اینومطمئن بودم"
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ول مھمانی باچندنفردیگھ اشناشدیم وقراربودتااخرماه فرھادبرادربزرگ درط

فرشادازالمان بخاطرکاری بیادایران ووقتی فرشاداینوفھمیدچشاش نورباران 

شدھرچندکھ خیلیاازاومدن فرھادخوشحال نشدن ایدامیگفت خیلی بداخالقھ 

 ومغرور....

 

 میگم نسترن توفرھادودیدی؟-من

 ایدادیده ھوی ایدابھ نظرت فرھادچطورادمیھ؟من ندیدمش ولی -نسترن

من فقط یھ باردیدمش بھ نظرخیلی جدی وبداخالق بودولی فرشادعاشق -ایدا

 فرھاده فرھادم فرشادوخیلی دوس داره

 حاالم کپتونوبذاریدفردابایدبرم خارج ازشھر

 ایششش-نسترن

 ایشش توجونت عشقم حاالم بخواب تاباتخت یکی نشدی-ایدا

 جاکردم گفتم :بدنیست شمادوتایکم رژیم بگیریناسرموجابھ -من

 چی یعنی منھ مایکن چاقم اره-نسترن
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چاق کھ نھ خیکی بعدخندیدم نسترن اوندخودشوروم انداخت گفت حاالکھ -من

 من خیکیم اره ارواح عمھ ات

 وای نسی پاشوپوکیدم این زیر-من

 تانگی غلط کردم ولت نمیکنم-نسترن

 وشروع کردبھ قلقلک دادن من

 بریده بریده ازخنده گفتم وای نسی ولم کن مردم باسھ ایداخیکیھ-من

 ایدااومدخودشوروھردوتامون انداخت گفت حاالکی خیکیھ ھاع

داشتم میمردم اون زیرباشھ بابای فرشادخیکیھ خوب شدحاالپاشیدببینم گنده 

 بکاه

 نسترن وایداکناررفتن یھ نفس راحت کشیدم لھ شدم اون زیراوووف

 ه خوابیدیمشب بخیرکرد

"خیلی دلم می خواست یھ جوری حاالباباوزن باباموبگیرم امانمیدونستم 

 چطور"
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چندروزی ازمھمونی خونھ یاسمین جون گذشتھ بودوطبق معمول 

مادرگیرکارای خودمون بودیم بعضی وقتابرای پولدارادم درخونھ ھاشون 

 رشاداومدموادمی بردم توسالن نشستھ بودم ودرحال سوھان نخونام بودم کھ ف

 سالم چش عسلی چطوری؟-فرشاد

 این چندروزه نیستی فرشادخبریھ؟-من

اره فرھاداومده درحال تدارک یھ مھمونی تووپ ھستم اینھ کھ برات یھ -فرشاد

کاردارم خودم نمی تونم برم خیابونام شلوغھ وجایی کھ قراره بری کمی 

 تاقسمتی خطرناکھ ولی من میدونم توازپسش برمیای

 خوب حاالبایدچیکارکنم جدی شدم-من

گرم شیشھ روبایدبھ یھ اقایی توی پنت ھوسش ببری فھمیدی  ۳۰۰فرشاد:یھ 

نبایدموالدرزت بره تقریبامنطقھ ھایی ھست کھ پلیس وامنیت زیادداره می 

 تونی.

 اره حلھ میرم-من 

خوبھ فقط بایدتیپ خانومانھ بزنی تاغلط اندازبشی یھ پارک اون -فرشاد

 اینورپارک میذاری خودت بایداونورپارک بری فھمیدی؟نزدیکاست ماشینتو
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 اره باباحاالجنی وبده-من

بعدازاینکھ جنس روازفرشادگرفتم رفتم باالتواتاقم یھ مانتوی تقریبابلندمشکی 

تورکھ اززیرمانتوتاروزانوھام یھ پارچھ ساتن بودوبعدتورروش 

بودومناسب یھ بلندمیشداستیناشم اززیرسھ ربع بودوروش توربودکیپھ تنم 

ساپورت مشکی بایھ جفت کفش عروسکی مشکی پوشیدم کھ اگرمشکلی پیش 

اومدبتونم فرارکنم روسری سانت مشکیموسرم کردم جنس رواززیرمانتوم بھ 

شکمھ تختم سفت چسب کردم تاھم فھمیده نشھ ھم جاش امن بودکیف مشکی 

 حیاط شدم البالوی توی ۲۰۶براق خوشملموبرداشتم یھ تھ ارایش کردم سوار

وقتی بھ پارک موردنظررسیدم کنی شلوغ بودماشبنوپارک کردم وبھ سمت 

پارک رفتم نمیدونم چی شدکھ یھویھ ماشین پلیس جلودرپارک نگھداشت 

 وچندپایس واردپارک شدن

نمیدونستم چیکارکنم انگاروسی بھشون خبرداده بودکھ اینجاقراره اتفاقی 

اطراف انداختم مردی قدبلندچھارشونھ بیوفتھ بایدیھ کاری میکردم نگاھی بھ 

کت وشلوارمشکی خیلی محکم جلوترازمن راه میرفتم وھمون نزدیکی یھ 

پلیس ایستاده بودیھ لحظھ یھ نقشی بھ سرم زدباچندقدم بلندخودموبھ اقای 

 مشکی پوش رسوندم وتنی محکمی بھش زدم
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یشی ادم ومثل این زنای جیغ جیغوباصدای بلندگفتم:چھ خبره اقاچرامزاحم م

دیگھ ارامشم نداره وھمینطورچرت میگفتم اونم انگارھنگ کرده بودوبااخم 

طرفم نگاه میکردباصدای کسی بھ سمتش برگشتم کھ بااقاپلیس مھربون 

 مواجھ شدم

 چی شده خانوم اتفاقی افتاده ؟-پلیس

بلھ من داشتم.میرفتم این اقابھ من تنی زدجناب پلیس من ھمسرم -من

 رمھ وکمی شکاکھ منوبااین اقاببینھ میکشتماونورخیابون منتظ

 چرامزاحم خانوم شدین؟-پلیس

 من نشدم جناب سرگرداین خانوم نمیدونم ازکجاپیداش شد-مسکی پوش

من بایدبرم ھمسرم داره میادوای خدابدبخت شدم والکی ادای گریھ -من

 دراوردم

 برین خانوم-پلیس 

 ..دستمومشت کردم ایول فرین وازپارک خارج شدم.-من

 

 وقتی کھ ازپارک خارج شدم نفس راحتی کشیدم کم مونده بوداعدام بشم
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کمی جلوتریھ ساختمون شیک وبزرگی بودواردالبی شدم نگاھی بھ اطراف 

انداختم انگارسرایدارچرت میزدخنده ی خبیسی کردم تندی پریدم سمت 

اسانسوروطبقھ ی اخرروزدم بعدچرت وپرتای کھ اوپراتورگفت 

رفتم نگاھی بھ اطراف کردم فقط یھ دره بزرگ مشکی  ازاسانسوربیرون

بودحتماخودشھ زنگ دروزدم یھ بارنچ نی دوبارنچ نی دفع سوم 

 دستموازروزنگ برنداشتم کھ یھودربازشدمنم کھ ھنوزدستم روزنگ بود

 چیھ چھ خبره سراوردی؟

 یھ یاعت درمیزنم چرابازنمیکنی؟-من

 الع نداده؟توچطوراومدی باالکھ اقای محسنی بھ من اص-

 ابروی باالانداختم بماند-من

نگاھی بھ سرتاپاش کردم بااینکھ موھاشوازتھ زده بوداماھیبت قوی داشت 

چشمای سبزه تیره ھیکل شیش تیکھ البتھ من ھیزنیستمااین دیگھ خیلی 

 ازادی کرده وبایھ تیشرت جزب ویھ شلوارک کوتاه دم دراومده

 دیدزدنتون تموم شد؟پسندیدی-
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یستی بعددستموتخت سینھ اش گذاشتم وھولش دادم عقب داخل مالی ن-من

 اپارتمانش شدم

 من اجازه دادم بیای؟داخل؟-

 الزم بھ اجازه نیست دستشویت کجاس؟-من

 ھع چیھ ازپلیساگرخیدی دسشوی گرفتت؟-

 سخنرانیتون تموم شدحاالمیگی کجاس؟-من

 تھ راه رورونشون داد.

ورموادوبازکردم موادروگرفتم وارددستشویی شدم مانتوموزدم باالچسب د

 وازدستشویی اومدم بیرون

 بیااینم موادا-من

 کجات بود؟نکنھ توشورتت گذاشتھ بودی؟بعدخنده ی تمسخرامیزکرد-

ھرھرخندیدیم توفک کن اره مشکلیھ بقیھ تسوی حساب وبافرشادبکن -من

 عزت زیادبعددستموبھ نشونھ خدافظ بلندکردم واومدم بیرون...
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دروپیکره کجاس این سراداره پس صدای زنگ گوشی کیھ اینجام چھ بی 

بابابرداره "فرین خنگ مال خودتھ"خاک ازدست رفتم حاالکجاگذاشتمش 

ھمینطورکھ دنبال گوشیم اون تھ تھ ھای کیفم میگشتم ازدرساختمون زدم 

 بیرون اولین پلھ رونرفتھ بودم کھ محکم باکسی برخوردکردم

ال خواستم ردبشم کھ دستم محکم ھوی عموکوری نمی بینی وبی خی-من

 کشیده شدوبھ تخت سینھ اش برخوردکردم ناخداگاه محکم یقشوچسبیدم

نھ انگارشماامروزبازیت گرفتھ اون ازکارت توپارک اینم ازاالن من مزاحمم -

 اره کھ شوھرت شکاکھ ومنتظرت

 ای وای این کھ ھمون توپارکیس-من

ری نشده شمام سروموروگنده کھ چی اشتباه میکنھ ادم حاالم طو-خوب-خوب 

 اینجای

فشاری بھ کمرم اوردومنوبھ خودش نزدیک ترکرد"خاک توسرش االن یکی 

ماروببینھ فک میکنھ کارای خاک برسری میکنیم "چون قدش 

 بلندبودسرشوخم کردچشاشویکم تنگ ترگفت من بایدحال توروبگیرم

 ای باباعجب گیری افتادم ول کن جوون عزیزت بذاربرم-من
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 وم اقا اتفاقی افتاده؟خان-

 ای جووونم حاالتماشاکن مشکی پوش البتھ ایناروتودلم گفتم-من

 این اقامزاحم شدن-من

 چشای باباقری مشکی پوش زدبیرون

 اقاچیکاردارینش بھ قیافتون نمی خوره اھل مزاحمت باشید-

 مشکی پوش دستموول کردگفت:کی گفتھ مزاحم شدم یھ مسئلھ خانوادگیھ-من

عمھ ات"نھ اقاالکی میگھ ماصنمی نداریم باھم مزاحمم نشید  من"اره جون

وپشتموکردم کھ بذم خواست بیاددنبالم کھ اون اقاجلوشوگرفت لباموغنچھ 

 کردم وبوسھ ھوایی براش فرستادم

 چھ روزی بودامروزیھ زنگ بھ فرشادزدم وگفتم عمالیات موفق امیزبود...

 

 یدم کھ پیچیدورفتوقتی باماشینم واردکوچھ شدم ماشین فرشادود

 این اینجاچیکارمیکرد؟
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ماشینوتوی حیاط پارک کردم وقتی واردسالن شدم نسترن ودیدم کھ داشت 

چای می خوردرفتم جلوچایشوقاپیدم یھ قلوپ خوردم نسی 

 فرشادداینجاچیکارداشت؟

 دردنسی کوفتت بشھ مال من بود-نسترن

 عشقم.من وتونداریم کھ بعدچشمکی حوالھ اش کردم-من

اره اسم چیزای ماکھ میادمن وتونداریم ولی وقتی مال توباشھ مال توه -رننست

 پرروووو

 جوون فرین این حرفاروولش فرشاداینجاچیکارداشت؟-من

برافرداشب قراره برای وروده تحفھ نطنزجشن بگیره اومده -نسترن 

 بوددعوتمون کنھ

بعدکل خوب پس یھ مھمونی افتادیم وای نسترن اگھ بدونی امروزچی شد -من

 ماجراروبرای نسترن تعریف کردم

دختری بی شعورتونترسیدی گیرپلیسابیوفتی ولی خدایی اون بدبختی -نسترن

 کھ امروزمچلش کردی واویال

 دیوونھ نشھ صلوات
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 بھ من چھ مرتیکھ پررورو-من

ھمھ پرروھستن توخدایی کم روی روتوبرم باباحاالبرامھمونی چی می -نسترن

 پوشی؟

 کنم بایدخریدبریمنمیدونم فک -من

 منم موافقم بذاایدابیادباھم میریم-نسترن 

 اوھوم من برم یکم بخوابم-من

بعدازظھرھمراه ایداونسترن پاساژرفتیم وکلی خریدکردیم من یھ لباس دکلتھ 

بنفش کوتاه خریدم بایھ ساپورت زیرزانووکفش بندی کھ تازیرساپورتم بنداش 

ون دوتام دوتاماکسی بلندخریدن بستھ می شدورنگشم بنفش جیغ بودخریدم ا

وبرای فردابعدازظھروقت ارایشگاه گرفتیم دلم می خواست خودی نشون بدم 

دیگھ کم کم داشتم جاپابازمیکردم وفرشادقول داده بودکھ یھ اپارتمان کوچیک 

برامن واین دوتاخول وچل بگیره اگھ میدونستن چی راجبشون فک میکنم 

 کلمومیکندن ازفکرم خنده ای کردم

 خول شدی فرین باخودت می خندی؟-ایدا

 خول کھ اسم توه-من
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 چی؟؟؟-ایدا

 ھاع ھیچی عزیزم بریم...-من

فرداوقتی واردارایشگاه شدیم گفتم موھاموبرام بازوبستھ بذاره وکمی فرش 

کنھ یھ ارایش مالیم ھم کردم لباساموپوشیدم کلی خوشکل شده بودم 

مراه ایداونسترن بھ ویالی موطبق معمول روخودم خالی کردم ھ ۲۱۲ادکلن

 پدری فرشادرفتیم تاحاالاینجانیومده بودم

واوووووچھ ویالیی کلی ماشین مدل باالپارک بودومعلوم بودکھ ھمھ -من

 اومدن

وقتی واردسالن شدیم بھ اتاقی کھ خدمھ راھنمایی کردرفتیم لباسامونوعوض 

 کردیم

 دم فرستادمیھ نگاھی بھ خودم توایینھ کردم ویھ بوس خوشکلم براخو

خیلی شلوغ بودوعده ای اون وسط داشتن قرمیدادن فرشادوفرزین ویکی 

دیگھ اونورسالن درحال حرف زدن بودن بااشاره فرشادبادخترابھ سمتشون 

 رفتیم

 فرشاد:سالم خوشکالاینم برادرم فرھاد
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وقتی فرھادبھ سمتمون برگشت باورم نمی شداین ھمون مشکی پوش -من

 زمان گفتیم:تودیروزباشھ ھردوھم 

 توو-من

 فرشاد:شماھمومی شناسید؟

 "فرھادداشت بااعصبانیت بھ من نگاه میکرد"

 فرھاد:دختری احمق ازدیروزدارم فک میکنم چطوریھ جغلھ و

 دختردوبارسرکارم گذاشتھ بعدخودش دررفتھ

 خوب خوب کھ چی من چھ میدونستم توداداش فرشادی-من

 فرھاد:حالت ومیگیرم ببین چطوری؟

 یرلب بروبابایی گفتمز-من

 نگفتین چطورھمومی شناسید؟-فرشاد

 ماجرای دیروزاون دخترھمین بود-فرھاد

فرشادخنده ای کردوگفت چش عسلی ازدیروزداداشموناک اوت کردیشاخونت 

 حاللھ
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 پشت چشمی براش نازک کردم

 فرزین بیاین بریم یھ دوربرقصیم فرشادونسترن وایداوفرزین رفتن

 زیرچشمی نگاھی بھش انداختم خدایی بدتیکی نبودامن وفرھادموندیم 

 فرھاد:اونطوری نگاه نکن من برات زیادیم گیرمیکنم توگلوت

 ایشش چھ ازخودمتشکرحاالکی خواست بخورتت-من

 فرھاد:عمھ منھ یھ ساعتھ زول زده بھ من

 من کھ نبودم نمیدونم"چی خودشم تحویل میگیره"-من

 یکی زدروشونموگفت چطوری دختر

ن ؟؟بھ طرف صدابرگشتم این کی بوددیگھ انگشتموسمتش گرفتم وگفتم جا-من

 تووھمون کچلھ دیروزیھ ھستی

 کچل چیھ پژمانم چطوری خانوم شجاع-

 می بینی کھ تووپ-من

 پژمان بریم یھ دوربرقصیم
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نگاھی بھ فرھادکردم داشت مارودیدمیزدپشت چشمی براش اومدم کھ 

 پوزخندی زد

 بریم-من

رقصیدیم ازش جداشدم "البتھ نھ ازاین رقص خاک وقتی یکم باپژمان 

برسریاھانھ ازھمین روبھ روھم "دلم می خواست یھ طوری دوباره حال این 

فرھادوبگیرم "یوھویافتم"رفتم یھ لیوان شربت البالوبرداشتم 

وازکنارفرھادومردی کھ درحال صحبت بودن مثالمی خواستم ردشم وقتی بھ 

 دن زدم وھمھ ی شربتوروش خالی کردمفرھادرسیدم الکی خودموبھ افتا

 فرھادنمیدونست چطورجلوی این سونامی فرین ساختھ بودروبگیره

 وقتی ھمھ لیوان روش خالی شد

گفتم :ای وای ببخشیدمن نمیدونم چطورشدروشماریخت وبعدبادستم 

 بیشترمالیدم مثالداشتم پاک میکردم

 میدونیدبدی کفش پاشنھ بلندھمینھ

 دوتادستاموگرفت
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د:چیکارمیکنی خانوم بدترش کردی شمانمی خوادتمیزش کنی ازکناریش فرھا

 معذرت خواست وبھ سمت سرویس بھداشتی رفت

دلم می خواست ازخوشی زمینوگازبگیرم یھ لحظھ برگشت وبھم نگاه کردفک 

 کنم فھمیدھمھ اش نقشھ بوده.

شونھ ی باالانداختم دیدم بعضیادارن باتعجب بھم نگاه میکنن البدپیش 

 شون فک کردن خولمخود

 فرھادبعدازمدتی بایھ دست لباس کامالتمیزوشیک دیگھ برگشت

 ایشش ایکبیری رو

 اومدسمتی کھ من نشستھ بودم لبخندی زد

 من

 "ھاع جان این االن چرالبخندمیزنھ؟؟؟"

 فرھاد:فک کنم دوستتون کارتون داره؟

 فرھاد:بلھ اسمش چی بوداھاایدا

 دادفکرکنم اونجاباشن گفتن زودبیاینبعدقسمت خلوت وکم نورسالن ونشون 
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ازجام بلندشدم یعنی چی ایدامنوچیکارداشت وقتی بھ اون قسمت رفتم خبری 

 ازایدانبود.

 ای بابااینم منومچل کرده البداینطوری می خواستھ حالموبگیره

تابرگشتم محکم بھ کسی خوردم وقتی سرموبلندکردم بادوگوی مشکی مواجھ 

ردومنوسفت نگھداشتوگفت:چطوری خانوم شدم دستشودورکمرم حلقھ ک

کوچولوفکرکردی می تونی قصردربری سھ بارمنواذیت کنی وکلی تودلت 

 بخندی

 کم کم تنموبھ دیوارچسبوندوگفت:میدونی تنبیھھ کوچولوھاچیھ؟

من واقعاھنگ بودم نمیدونستم چیکارکنم ھم ترسیده بودم ھم توی آغوش گرم 

 ومردانھ اش گم شده بودم

ل صورتم انداخت گفت :تنبیھھ من باھمھ فرق میکنھ یکم رولبام نگاھی بھ ک

 مکث کرد

 یعنی چی این می خوادچیکارکنھ

تااومدم بگم چھ فرقی کھ لباش لباموقفل کردچشام اندازه نلبکی بازمونده 

 بودونمیدونستم چیکارکنم
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"چھ لبای گرم ونرمی داشت خاک توسرت فرین االن توبایدجیغ بزنی نھ اینکھ 

 ش تعریف کنی"ازلبا

 تااومدم بادستام حلش بدم دستامومحکم

باالی سرم بردولباشومحکم تررولبام فشاردادبعداروم اللھ ی 

گوشموبوسیدوگفت:اوووووم خوشمزه بودھرباراذیت من برابره 

 بااینجورتنبیھھ

قلبم داشت محکم محکم بھ قفسھ سینھ ام میزدلحظھ ای کھ رفت 

رارکنم مچ دستمومحکم کشیدومن بدون کناراززیردستش دررفتم تااومدم ف

تعادل بھ تخت سینھ اش برخوردم ومنگ بھ صورتش نگاه کردم کھ گفت 

 ازبوعطرت خوشم میادعوضش نکن وچشمکی زد

 محکم خودموکشیدم کناروگفتم بروبابا

 ولی صدای قھقھ مردانش توگوشم بود....

 شب ھمھ بخیردوستان خوشحال میشم نظراتتون روبھ ایدیم بگید
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وقتی ازقسمت تاریک سالن بیرون اومدم چندتافوش ناموسی بھ فرھاددادم 

پسری بی شعوراحمق ھیزه اه بره گمشھ سرموباالروبھ سقف گفتم خداجوون 

سال عمراینطوری بایداولین لبومیگرفتم ۲۲این چھ وضع بودخیرسرم بعد

 پسری پرروی زن ندیده داشت لبامومیکند

 اخردیونھ میشمانقده کھ من باخودم صحبت میکنم 

رفتم روی مبل تک نفری نشستم وتااخرمھمونی ازجام بلندنشدم ھرچندکھ 

ھردفعھ کھ نگاھم بھ نگاه فرھادمی افتادچشمکی حوالھ میکردوبدترحرص 

 منودرمی اوردیھ بارم بی پروازبونشورولبش کشید

 ازحرص روموازش برگردوندم موقع رفتن

 فرشادگفت:امشب خیلی ساکت بودیا

 باچیزی نبودنھ با-من

فرھادمثل قاشق نشستھ پریدوسط وگفت:شایدیھ اقاگربھ ھمھ زبونشوچیده 

 مگھ نھ

 زبونم ودراوردم وگفتم عمرأ زبونم سرجاشھ-من

 �فرھاد:پس واجب شدبگم دفعھ دیگھ اساسی زبونتوبچینھ
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چشمکی زداخراین بااین چشمک زدناش کالج میشھ پسری چندش بره بمیره 

 واال

 خوبی بودحاالبریدفرشاد:خوب شب 

نمی گفتیم داشتیم میرفتیم راستی قولی روکھ داده بودی کی عملیش -من

 میکنی؟

 فرشاد:تااخرھفتھ بھت خبرشومیدم.

 اونشبم گذشت ومن طی این چندروزنھ فرشادودیدم نھ فرھاد

امروزباچندتامشتری توی پارک قرارداشتم روی نیمکت نشستھ بودم وبھ یکی 

دم کھ یھوھمھ شروع بھ فرارکردن یکی دادزدپلیس دوتاشون موادوداده بو

 پلیس فرارکنید

نگاھی بھ اطراف کردم بااین تیپ وقیافھ حتمابھم شک میکردن رفتم طرف 

توالتای داخل پارک دستشویی پارک خلوت بودامایھ چادرتقریباگھنھ 

 اونجابودوصدای اب ازیکی ازدستشویی ھامیومد
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ب ومحجبھ ازدستشویی بیرون رفتم فوری چادروسرم کردم ومثل یھ دخترخو

پلیساچندنفری رودستگیرکرده بودن بدون ھیچ جلب توجھ ی ازپارک بیرون 

 زدم کنی جلوترچادر روگولولھ کردم انداختم توسطل مکانیزه ای کھ اونجابود

 صدای ترمزماشینی توچندقدمیم وبعدصدایی کھ گفت برسونمت

 بروعمتوبرسون-من

دبخت من چیکارداری بپرباالبرسونمت میدونم من نمیدونم بھ عمھ ب-پژمان

 پلیس توپارک ریختھ بود

درجلوروبازکردم ونشستم نکاھی بھش انداختم توازکجامیدونی؟نکنھ 

 کارخودت بود؟

 ھی بگی نگی-پژمان

 مشتی حوالھ بازوی عضالنیش کردم بی شعورمنم توی ھمون پارک بودم-من

 اونجاییازکجاکف دستموبوکرده بودم کھ توام -پژمان

 امروزم بھ سالمت گذشت-من

میدونستی خیلی دخترشجاعی ھستی بااینکھ مدت کمیھ وارداین گروه -پژمان

 شدی امافرشادخیلی بھت اعتمادداره
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درشجاع بودن من کھ شکی نیست"اره جوون خودم اون روزای اول مث -من

 چی میترسیدم"

دخییلی باحالی پژمان خنده ی بلندی کردوگفت میدونستی خیلی ازت خوشم میا

 بعدمث کش لپ بدبخت منوکشید

 دستی روی لپم کشیدم

 ازکی تاحاالمنوتوانقده زوددخترخالھ پسرخالھ شدیم ومن خبرندارم؟-من

 ازھمین حاال-پژمان

 بسم هللا بھ حق چیزای ندیده...-من

دوستان عزیزم خواھش میکنم لینک کانال روبھ دوستانتون معرفی کنیدتامنم 

 �رت ھای بیشتری بذارمانرژی بگیرم وپا

 

اخرھفتھ بودومنتظرفرشادتوخونھ نشستھ بودم دلم.نمی خواست دیگھ 

اینجاباشم اینجااکثرمواقع شلوغ بود وکلی مرد در رفت و امد بودن تنھا جایی 

کھ مردنمی اومد اتاق مابود تک وتوک بین دخترا تو کارپخش مواد بودن بقیھ 
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ون پولدارا بودشب اینجامیوندواتاق ھمھ ھرشب یاجایی بودن یاطرف اگھ ازا

 ویژه داشت بخاطرھمین ازفرشادخواستم ماروازاینجاببره

 فرشاد:سالم چش عسلی بعدخم شدودماغموکشید

 ای فرشاددماغم داغون شدصددفعھ گفتم دماغ منونکش-من

 فرشاد:حاالکھ چیزی نشده خبرای خوووب برات دارم

 بفرماسراپاگوشم-من

 درموردخواستت گفتممن بھ فرھاد -فرشاد

 اه بھ اون چھ ربطی داره-من

ھوی ھوی فرھادداداش بزرگمھ اون بایدھمھ چیواوکھ کنھ حاالم موش -فرشاد

 موشی نشوکھ پشیھ یھ لقمھ چپ میکنھ

 پشت چشمی نازک کردم بقیھ اش

ای جووون کشتھ منواین پشت چشم نازک کردنات حاالچون دوخی -فرشاد

رھادگفت ماکھ یھ اپارتمان سھ واحده داریم خوبی ھستی میگم ھیچی دیگھ ف

وخالیھ یکی ازواحداشوبھ شمامیدیم مبلھ ھم ھست نظرت چیھ البتھ یک 

 انتخاب بیشترنداری
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 "ایشش بره گمشھ پسره ای ھیزه بھ اون چھ اخھ"

 یھ لبخنددندون نمازدم وگفتم چیکارکنم یگ خورھستم کی بیایم؟-من

 می تونی بیایھروقت دوس داشتی ھمین االنم -فرشاد

باشھ برم بھ دخترابگم اماده بشن بریم میدونی کھ امشب شب جمعھ اس -من

 واینجاشلوغ

 اخ اخ گفتی برم یھ داف خوشکل پیداکنم برا امشبم-فرشاد

 اره اره برو تااز بقیھ عقب نموندی-من

 باجیغ وداد وارد اتاق شدم گفتم یھ سوپرایز دارم براتون عالی

 بنال ببینم-نسترتن

 کوفت اول ماچ-من

 لب می خوای ھستم-ایدا

 بلندایدا حالم بدشد.-من

عشقتون کھ بگھ قراره ازامشب ماسھ تابریم یھ جای دیگھ و یھ خونھ مستقل 

 داشتھ باشیم
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 جوووون ایدا وای خدا چطوراخھ مگھ میشھ-ایدا

 بعلھ من وچی فک کردی حاالم بدین وسایالتونوجمع کنین-من

 ماکھ چمدون نداریم-نسترن 

 پس چیکارکنیم؟-ایدا

کھ یھ لحظھ ام نمی تونم اینجاباشم پالستیک زبالھ کھ ھست بدوازپاین -من 

 بیار

بعدازاینکھ وسایالمونوجمع کردیم ھمراه فرشادازویالخارج شدیم بماندکھ 

 فرشادبادیدن پالستیک زبالھ چقدرخندید

بود بھ ودخترای تو ویالچقدر ازرفتن ماتعجب کردن فرشادم خیلی جدی گفتھ 

 بقیھ ربطی نداره

 وماقراربود ازامشب با خیال راحت بھ اپارتمان خودمون بخوابیم ...

 ھرچنداگھ اون باباقوری من وراحت میذاشت....
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فرشادماشین وکناریھ اپارتمان بانمای سنگ نگھداشت وگفت اینجااپارتمان 

 ماست.

 بعدباریموت درپارکینگ روبازکردوماشین وواردپارکینگ شد

پالستیکای لباسامونوبرداشتیم کمی جلوترازپارکینگ یھ محیط سنگ فرش 

تاقسمت درورودی اپارتمان بودوچندتادرخت ویھ االچیق خوشکلم یھ گوشھ 

قرارداشت حیاط شیک وتمیزی بودپیچک ویاسی کھ دوراالچیق پوشیده 

بودواقعااون قسمتوبی نظیرکرده بودوبوی خوش یاس ھمھ فضاروبرداشتھ 

 بود

دبایھ ست لباس اسپورت توخونھ ای کناردراپارتمان ایستاده فرھا

 بودولبخندخبیثی رولبش بود"بازاین ھیزنقشھ ای داشت"

 بھھھ سالم خانوماااا خوبین شما ازاینورا چرااشغاالتونواوردین-فرھاد

سالم اقافرھاداشغال نیستن لباسامونن مابس کھ مسافرت نرفتیم -ایدا

ن می خریدیم بعدم یھویی شداومدنمون فرین اصالیادمون نبودکھ بایدچمدو

 گفت تواین پالستیکابذاریم
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"ای ایدای خودشیرین اقافرھادکجای این گرویلھ سواستفاده گراقاس اخھ 

 ایشش"

 ھع تو انقدرمشتاق زوداومدن بھ این خونھ بودی مانمیدونستیم-فرھاد

 ای بی شعورانگشتشوسمت من میگیره میگھ توو وای کھ من یھ روزقاتل

 نشم خوبھ"

 نیومده مھمونی کھ اومدم خونھ خودم حاالم بکش کنارمی خوام ردشم -فرین

موقع کھ خواستم ازکنارش ردشدم بازموکشید سرشوکنارگوشم 

اوردوگفت:ماباھم برنامھ ھاداریم بعدش جایی نبودتابکشم ونفسشوفوت 

 کردتوصورتم

ین ترسو شجاع "وای خدایھ لحظھ ترسیدم نکنھ واقعابالیی سرم بیاره ای فر

 باش چقدم بی ادبھ"

بازومومحکم کشیدموگفتم مالی نیستی اقا وفوری ازکنارش گذشتم ودنبال 

 فرشادوایداونسترن رفتم .

 واحدماروبروی واحدفرشادبود و واحد فرھادباالی واحدمابود.
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خونھ قشنگ وبزرگی بود سھ خواب مبلھ شده وھراتاق یھ تخت 

ت من باقلدری تمام اتاقی کھ تراس ازدونفرکوچیک ازیھ نفربزرگ داش

 کوچیک داشتوبرداشتم لباساموجاسازکردم .

شب فرشادبرامون پیتزاگرفت وگفت ازفرداخودمون بریم خرید وبابدجنسی 

 تمام گفت کھ بایدابن محبتشوجبران کنیم رفت تابھ شب جمعھ اش برسھ

 خجالت نمیکشھ جلوسھ دخترعزب میگھ برم شب جمعھ.

کف سالن پھن کردیم و راحت خوابیدم "واقعاھیج کجاخونھ ماسھ تام یھ پتو 

 خود ادم نمیشھ خخ خونھ خد ادم منم چھ زودخودموصاحب خونھ کردم"

 

 صبح بااحساس چیزی رولبم بیدارشدم

خداکنھ سوسک نباشھ وقتی نگاه کردم دیدم بععلھ شست پای ایدا خانوم طبق 

فک کنم این نسترن معمول تودھن بندس ودست نسترنم جاھای شخصی بنده 

کم بوده شیرمادرداره کھ انقدرعالقھ وافری بھ بالتنھ داره واالدروغ کھ نمیگم 

 ھمیشھ کارش ھمینھ ...خخ
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نورازپشت پرده توی سالن اومده بود نگاھی بھ کل سالن انداختم واقعادلباز 

 ونورگیربود بقیھ دیدزدنابمونھ برابعدفعالبرم دستشویی تانپوکیدم

ھ شدم دست وصورتموشستم دندونامومسواک زدم چای وقتی خوب تخلی

گذاشتم وسمت تراس رفتم پرده روکنارکشیدم درتراس وبازکردم ونفس عمیقی 

کشیدم قری بھ خودم دادم وگفتم عشق است عشق است ھیج کجاخونھ خودادم 

نمیشھ ھاع حال قرش بده ھمینطورکھ درحال قردادن بودم دیدم این فرھادھیز 

ه خودشو وبھ حالت دومیره سمت مارکینگ منم ازھمین چھ جنتلمنی کرد

 باالدادزدم یوھووووبھ پاشست پات نره توچشت

 برگشت نگاھی بھ انداختوگفت :حیف عجلھ دارم دلت براتنبیھ تنگ شده

 ای پسری بی شعور نقطھ ضعف دستش اومده میتازونھ

شون باحرص اومدم تو ونگاھی بھ اون دوتاتنبل انداختم نفری یھ لگدحوال

 کردم ھوی تنھ لشاپاشیدببینم صبحونھ بخوریم بریم بیرون بدوین

بعدازصبحانھ ھمراه ایدا ونسترن بزون رفتیم چمدون خریدیم کلی موادغذایی 

وتنقالت دست پر اومدیم خونھ کلید انداختھ دروبازکردم ھمینطورکھ میرفتیم 

گفتم من نمیدونم شمادوتاچلمنگ ازچی این فرھاده حساب میبرین ھی چپ 
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ودم وھرچی وراست بھ ناف اون عقده ای اقامیبندین ھمینطورکھ وایستاده ب

 فوش بلدبودم بھ ناف فرھادمی بستم واون دوتام چش وابرومیوندن

چیھ باباانقدچش وابرومیاین ھمینطوریش ترشیدین کالج شیدکھ کال -من

 بایدترشی بندازم

یادت باشھ دو بھ ھیچ جوجو گربھ اومد زبونتوخورد حرص نخوری -فرھاد

 ودستی بھ لبش کشید...

 ھع توازکجاپیدات شد؟-من

 میگیداومدهچران

 واون دوتاخودشیرین باھم گفتن سالم اقافرھادفرین منظورش شمانبودین

 بلھ میدونم منظورش بھ اون ھیرکول ھیزه عقده ای بودمگھ نھ؟-فرھاد

 �بعددوباره ازاون خنده ھای خبیثی کھ من میدونستم نقشھ داره زد
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دم وگفتم :بی وقتی طرف واحدخودمون رفتیم باپام دوتابھ پاھای نسترن وایداز

 شعوراچرانگفتین اون داره حرفاموگوش میکنھ ھاع

 بھ ماچھ ھرچی چش وابرو امدیم انگارنھ انگار-ایدا

اخھ پت ومت بھ جای اون کلھ ده کیلویی اون زبون نیم مثقالیتونوبھ -من

 کارمینداختین تامن این گالھ رومی بستم

 ولش کن حاالکھ شده بیاین بریم وسایالروبذاریم-نسترن 

بعدازچیدن وسایل سرجاشون ھرسھ تامون رومبل سھ نفری نرم وراحت 

 جلوی تی وی ولو شدیم

 خدایی چقدراینجااحساس راحتی میکنم فکرمیکنم خونھ خودمھ-نسترن

 منم مثل تو-ایدا

ھوی جاخواستیم جانشین نھ اینجاخونھ خودمھ بعدیھ لبخندنیش نمازدم -من

مت افتادن بھ جوونم وتامی تونستن ھنولبخندموجمع نکرده بودم کھ این پت و

 قلقلکم دادن بی شعورمیدونستن قلقلکیم
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بعدازکمی دلقک بازی ورقص یھ عملت ایداپزبھ رگ زدیم تازه داشتیم چرت 

میزدیم کھ یکی بھ درزداونم نھ یھ دره ساده انگارداشت تنبک شب عروسی 

 ننشو میزد "واالبازبگیدفرین بددھنھ"

 شت دربوددروبازکردم فرشادمزاحم پ

 فرشاد:سالم ننھ جوون خوبی

 کوفت فرشادخواب بودم-من

 اخھ کاش خواب بھ خواب میرفتی-فرشاد

بعدپررواومدتو گفت خدایی رئیس بھترازمن کجاسراغ داری ببین چھ جایی 

اوردمت بعدبھ دیوارچسبوندموگفت االن چندماھھ پیشمی امامن حتی یھ 

 انگشتتم لمس نکردم

فرشاد ازاین مدل شوخی خوشم -دن میکردم منتودستاش احساس معذب بو

 نمیاد

 فرشادجدی گفت شوخی نیست

 خودت گفتی خوب کارکنم کاری بھم نداری-من

 نفسش وباکالفگی بیرون دادوگفت حیف بھت قول دادم .
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 اون دوتاکجان؟

 خوابن من نمیدونم خواب ایناچراانقده سنگینھ حاالچیکارداشتی-من

 دستی بھ گردنش کشید

فرھادشب یھ پارتی کوچیک داره گفت بھ شماسھ تاتفنگ دارم بگم -فرشاد

 بیاین

 اھاباشھ مرسی حاالمی تونی بری-من

 یھ چایی نمیدی-فرشاد

 نچ توخطرناکی-من

 د نھ د ازمن بی ازارترنیست اطرافت حتی ھمین فرھاد-فرشاد

 "اوه اوه اون کھ ناجنس ترازھمھ ھست خبرنداری"

 ابم بعدلبخندی زدم.میدونم می خوام بخو-من

 اوکھ شب می بینمت فعال-فرشاد

بعدازرفتن فرشاد دختراروبیدارکردم وگفتم کھ شب پارتی دعوتن کلی ذوق 

مرگ شدن ھرکدوم بھ اتاق خودمون رفتیم بعدازحموم یھ شلوارک زردجیغ 
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بایھ تیشرت سفیدپوشیدم موھام لخت دم اسبی بستم گشواره ھای بلندحلقھ ی 

موروخودم خالی  ۲۱۲یش مالیم والیت کردم طبق معمول ادکلن انداختم یھ ارا

کردم کفشای سفیدپنج سانتی پام کردم یھ پابندظریف بستم وقتی راه میرفتم 

صدامیدادکلی مثل این نی نیاذوق میکردم نسترن وایدام اماده اومدن بیرون 

 درروبستم وبھ سمت طبقھ باالرفتیم انگارھمھ اومده بودن

وداھنگ مالیمی ھم درحال پخش وقتی رفتیم تویھ درخونھ اش بازب

تعداددخترپسری روی مبالنشستھ بودن وداشتن می خندیدن یھ سالم جمعی 

 دادیم ونشستیم

 فرھادیھ تیپ دخترکش اسپورت زده بود ھمینطورفرشادوفرزین

یھ دخترعملی ھم بھ فرھادچسبیده بود"عملی نھ کھ اون وسط بساطش پھن 

 اگرفتین دیگھ میدونم باھوشین"باشھ ھانھ ازاون عملی

 یھ خدمت کاریھ سینی شربت اورد

 وقتی مطمئن شدم شربتھ خوردم

ھمھ نوبتی پاشدن رقصیدن البتھ پژمانم بود وھی می خواست پسرخالھ بشھ 

 بھش رونمیدادم ایداکھ بھ فرزین چسبیده بود نسترنم بھ فرشاد
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ت یھ چیزی میگفت رفتم اشپزخونھ یکم اب سردخوردم وقتی اومدم فرھادداش

 وھمھ ساکت گوش میکردن

باورتون نمیشھ توکنسرت یکی ازخواننده ھای مشھورالمان رفتھ بودم -فرھاد

 "ازاوردن اسم معذوریم"

بعدکنسرتش گیرداده بودکھ من ازفیس صورت شماواخالقتون خوشم اومده 

 بیاباھم باشیم

ازحرفم خنده ای اوھوع نھ بابااگھ بلوفاتون تموم شدبھ ماشام بدین ھمھ -من

کردن دیدم فرھادباجدیت داره نگام میکنھ چیھ؟جون شمانھ جوون دوستان منم 

وقتی انتالیارفتھ بودم یکی ازاین خواننده مشھورمشھوراھاع جلوم زانوزد ازم 

 خواستگاری کرد

 بازھمھ خندیدن ای بابادلقک کھ نیستم

 دفرھادخیلی خشن ازجاش بلندشداومدسمتم گفت:دلت شام می خوا

 واقعاازجدیتش ترسیدم وزیرلب گفتم :اوھوم-من

ویھ لحظھ فکرکردم برق ازسرم پریدیھوصدای ھع دستھ جمعی اومدوصورت 

 من بودکھ یھ طرفھ شد
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 اینوزدم تادیگھ باازخودت بزرگ ترشوخی خرکی نکنی فھمیدی-فرھاد

دستی بھ جای سیلی کشیدم گفتم:دستت سنگینھ ھا فکرکنم جاش -من

 لحظھ باتعجب بھم نگاه کردموندفرھادیھ 

نگاھی بھ قیافھ متعجب بقیھ کردم بغضموقورت دادم گفتم من برم یھ ابی بھ 

 صورتم بزنم شمامشغول باشید

وقتی واردسرویس بھداشتی شدم نگاھی بھ جای دستش کردم خدایی ضرب 

شستش سنگین بود"اگھ کریھ کتی فرین انقدمیزنم تاصداسگ بدی توقوی 

اولت نیست کھ کتک می خوری "وقتی خوب ریلکس شدم ھستی فھمیدی دفع 

 اومدم بیرون کھ بامجسمھ ابوالھل مواجھ شدم

 دلت خنک نشدبازمی خوای بزنی-من

اھاشایدفکرکردی االن جیغ جیغ کرده قھرمیکنم میرم نھ جوون تومن دلم 

 چلوکباب می خوادبعدش میرم

بی حالش انگاازبرخوردم تعجب کرده بود ولی من دلم می خواست حسا

 وبگیرم وحتمامیگرفتم
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وفتی پیش بقیھ برگشتم بی خیال بابقیھ شروع بھ صحبت کردم انگارواقعاھمھ 

ازفرھادحساب می بردن بعدازشام وچیزای دیگھ کھ "چیزای خاک برسری 

 بودمال منوشمانبود"تنھا بلھ

 

 تنھاچون اون پت ومت رفتن پیش الک ودولک ھمون فرشادوفرزین خودمون

ومدم پاین دروبازکردم و واردسالن شدم تاخواستم درروببندم کسی منم تنھاا

 مانعم شد

 نگاھی بھ فرھادخونسردکردم گفتم چیھ ؟

 یادت صبح گفتم دوبھ ھیچ؟-فرھاد

 خوب تنبیھ کردی ویھ سیلی زدی-من

 نھ دیگھ جوجواون براادب کردنت بودتنبیھھ ات سرجاش بود-فرھاد

 چی؟؟؟؟!!-من

بام گذاشت وباولع شروع بھ بوسیدنم کرد این ولباشوروی ل-فرھاد

 واقعانمیدونستم چیکارکنم ھلش دادم ولب دریغ ازیک وجب اونوررفتن
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زیرگلوموبوسیدوگفت:تاتوباشی منواذیت کنی بعدش طعم این رژت بھترازقبلیھ 

 بود دلم می خواد دفع بعدطعم لبای خودتوبچشم ونفسشوتوصورتم فوت کرد

تی بھ لبای گرم وکمی خیسم کشیدم وباحرص مثل یھ طوفان اومد و رفت دس

 پاموبھ زمین کوبیدم لعنتی لعنتی ...

دوستای عزیزم شبتون شیک امیدوارم ازاین سھ پارت خوشتون اومده باش 

 �خوشحال میشم نظریاتتونوبھ ایدی شخصیم بدین

 

بعدازرفتن فرھاد در و محکم بستم ورفتم تواتاقم خودموبالباساپرت کردم 

 روتختم

 ایامن ازدست این دیوونھ نشم خوبھ""خد

اخھ پسری دلھ توکھ پارتینرت باالس گمشوپیش اون دیگھ"بین خودمون باشھ 

 ھا ول عجب تولب گرفتن ناھره"اوووف ھرچندماکھ تجربھ نداریم

بایدیھ فکراساسی برای این فرھادبی شعورمیکردم اینطوراخرسکتھ ناقص 

 وزدم واال

 قوسی دادم صبح دیرترازھمیشھ بیدارشدم کش
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نگاھی بھ اتاق پت ومت کردم"نچ نچ ازدست رفتن"انگارخیلی بھشون خوش 

گذشتھ کھ ھنوزنیومدن بعدازیھ صبحونھ مختصرلباساموپوشیدم ورفتم مثل 

ھمیشھ تابھ چندتاخونھ جنس برسونم بعضی وقتایھ چاقوھم باخودم ھمراه می 

 بردم برای محکم کاری

 وش گرفتم یھ شربت تگرگی درست کردمساعتای سھ بودکھ خونھ رسیدم یھ د

رفتم حیاط عاشق طناب بازی بودم ھمینطورکھ داشتم طناب میزدم دیدم کھ این 

فرھاد دلھ ھیز اومد ازماشینش پیاده شد بعددرطرف راننده روباز کردویھ 

پسرکوچولوی ناز موشکی اومدپاین ھمینطوروایستاده نگاشون میکردم 

 تارسیدن بھ من

 جو سالم بلدنیستی یااقاگربھھ دیشب خوردتشببینم جو-فرھاد

"دیدین دیدین خودبی شعورش نمیذاره دودیقھ این دھن من بستھ بمون چھ 

 خوششم میادازکاراش"

 پشت چشمی نازک کردم وگفتم سالم نشنیدم تاجواب بدم-من

 بقیھ کجان؟-فرھاد

 ھھھ ضایع شدحرفوعوض کرد
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 نمیدونم من اومدم کسی نبود البدبیرونن-من

 تاشب مراقب رامتین باش تامن میام سالم دادم سالم پس میگیرم-فرھاد

 نوکربابات غالم سیاه-من

 فعالکھ سفیده اونم یھ جوجھ بارون زدس-فرھاد

 بھ من ربطی نداره باخودت ببر-ایششش-من

شب میام دنبالش سالم باشھ  اصالنمی خوادخونھ خودت ببری ببرش -فرھاد

 خونھ خودم اینم کلیدزاپاس

 نگھداشتن این اون وقت چھ نفعی برای من داره؟-من

 نفعشوکھ نمیدونم ولی غیرنفعشوتوبیشترمیدونی؟-فرھاد

"دیدین وای خدا پسری کلھ خرمنظورش بھ کارای دیشبش بود ولی عجب 

 لبای داشتا خاک فرین ازدست رفتی"

چیھ عزیزم یادخاطره دیشب افتادی ؟خاطره می خوای چیکارزنده -فرھاد

 بعدچشمکی زددرخدمتھ 

 نھ کھ خیلی مالی ھستی کھ وحشی بازیاتم یادم باشھ-من
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 حاالم مگھ کارنداشتی برو

 بعدخمدشدم گفتم :سالم خالھ جووون بیابریم باھم

 خالھ شمازن عمو فرھادی؟-رامتین

نگاھی بھ فرھادکھ داشت مارودیدمیزدانداختم گفتم :نھ خالھ خدانکنھ کی بھ 

 این زن میده

 روت خندیدم پرروشدی ھوووی بھ-فرھاد

 بروبابایی زیرلب گفتم

 فرھادم دوباره سوارماشینش شد رفت

 خوب اقارامتین گل اینجاچیکارمیکنی؟

مامانی جووونم مامان مامیم مریض بود بیمارستانھ مامانم کلی گریھ -رامتین

کرد ورفت پیش مامان جونم باباارتینم مجبورشدمنونگھداره ولی ھمھ اش 

 دیرشد زنگ زد عموفرھاداومددنبالم منواورداینجا میگفت جلسم دیرشد

 یھ بوس محکم ازلپش کردم

 ای جوووونم چقده توشیرینی-من

۷۵ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 کمی کھ توحیاط باھم بازی کردیم گفت خالھ پارک بریم

اره خالھ بزن بریم رفتم اماده شدم وباھم تاپارک سرکوچھ رفتیم رامتین -من

دیمی کھ درحال خراب کرنش کلی بازی کردموقع برگشت نگاھی بھ خونھ ای ق

 بودن انداختم کھ دیدم یھ موش رفت توسوراخ دیوار

 یھویھ جرقی زدتوسرم پریدم باالگفتم یافتم یافتم

 خالھ چیوپیداکردی؟-رامتین

 یھ چیزخوب خالھ جوون ازموش نمی ترسی؟

 نھ خالھ من بزرگ شدم-رامتین 

منتظرشدم تایھ موش افرین پسرشجاع بعدرفتم طرف خونھ مخروبھ یکم -من 

بیادیاپیداکنم کھ موفقم شدم وازدم موشھ گرفتم سالم موش کوچولودلت خونھ 

 گرم ونرم اگھ می خوادبزن بریم عزیزم

موشوتوپالستیک کردم کلی تنقالت خریدم وھمراه رامتین بھ خونھ فرھادرفتم 

 خونھ اش ازتمیزی برق میزد

 "دارم برات اقافرھاد"

 جابشین من میامرامتین خالھ شمااین-من
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 رفتم تواتاق فرھادبھ بھ چھ اتاقی کوووفتت بشھ

 درکمددیواریوبازکردم ایول باباچھ لباسای ھمھ ام ازبرندھای معروف

موشوتوکمدول کردم موش کوچولوبروحالشوببردرکمدوسفت بستم بشکنی 

 زدم وخودم کناررامتین نشستم شروع بھ خوردن حلھ حولھ کردم.

 

 

 

 شستم گفت:خالھ جوونی موش کجاکردی؟وقتی کناررامتین ن

 خالھ فدای خالھ جون گفتنت گذاشتم توکمداقاگربھھ.-من

 طفلک چیزی نفھمیدولی سری تکون داد

اقارامتین بیامسابقھ بذاریم کھ کدوممون بیشترمی خوره ھمینطورچیپس -من

وپفک ولواشک نوشمک می خوردیم واشغاالشوھرطرف پرت میکردی 

 ھ فرھادبازارشامی شده بودخون
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دیگھ ازاون خونھ تمیزچیزی نمونده بودکوسنای مبالپخش وپالصدای اھنگ 

وبلندکرده بودیم وباھم قرمیدادیم مانتووشالم ودراورده بودم وفقط یھ تاپ 

سفیدنیم تنھ باشلوارلی مشکیم کھ ازقضافاق کوتاه ھم بودپوشیده بودم 

 وقرمیدادم بعدسفارش پیتزاھردوپیتزاھامونوخوردیم

 اجعبھ ھاشوشوت کنیم ببینیم مال کدوممون دورترمی افتھبی-من

 خالھ جون توچقدباحالی امروزخیلی بھم خوش گذشت-رامتین

کجاشودیدی عشق خالھ ھنوزمونده کفشای عموفرھادوواکس بزنیم -من

 خوشحال میشھ دوس داری؟

 اره خالھ من ھمیشھ کفشای بابام وواکس میزنم-رامتین

 یم کھ عموفرھادوخوشحال کنیمافرین پسرخوب پس بزن بر-من

 درجاکفشیشوبازکردم بھ بھ چقدکفش کفشای مشکی ,قھوی وسفیداشودراوردم

 نشستم روسرامیکارامتینم کنارم نشست

بیاخالھ شماسفیداروواکس بزن واکس سیاه بزن کھ جالب بشھ عموفرھادم -

 خوشحال میشھ

 "چشام ازاین ھمھ خباثت خودم برق زد"
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سفیدبدبختوچنان بالیی سرش اوردکھ بیاوببین منم کفشای رامتین کفشای 

 مشکی روواکس قھوه ی زدم کفش قھوه ایاروھم واکس سیاه زدیم

 بعدکفشارومرتب سرجاش گذاشتیم

دستامونوبھم زدیم وگفتم دیدی چھ خوشکل شدن حاالبپربریم کوسن بازی 

 روتخت عموکھ خیلی حال میده

 تااون باشھ منوتوجمع نزنھ""وای فرھادبیادببینھ چھ حالی کنھ 

ھمینطورباکوسناھمومیزدیم وجیغ ودادمیکردیم تمام اتاق خواب وپرای 

کوسنابرداشتھ بود"خوب ترتیب اتاقم کھ دادیم حاالبریم کارتون ببینیم وچرت 

 بزنیم"

ھمینطورکھ جلوتلویزیون ولوبودیم رامتین خوابش بردمنم تازه چشام داشت 

ت ودربازشدقامت فرھادتوچھارچوب درنمایان گرم می شدکھ یکی کلیدانداخ

 خودموبھ خواب زدم وزیرچشی می پایدمش کھ عکسلعملش چیھ

 باتعجب نگاه کلی بھ اطراف انداخت ودستی بھ موھاش کشید

 "نوش جوونت اقافرھاد"
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ازوسط اتااشغاالی وسط سالن ردشدواومدسمت مبالی کھ ماخوابیده بودیم 

ااومدسمت من خودموبھ خواب زدم یکم مکث نگاھی بھ رامتین کرددیدخوابھ ت

 کرد

 بعدیھوانگاردماغموکشیدمنم کھ حساس زودپاشدم

 دستتوبکش-من

 توکھ خواب بودی؟-فرھاد

 بعدش این چھ وضع خونھ است کھ کردی ھاع

خواستم فرارکنم کھ دست گرمش دورکمرم حلقھ شدومنوکشیدسمت خودش 

 کردمچون تاپم نیم تنھ بودگرمی دستشوقشنگ احساس می

کجاجوجوبودیم درخدمت منم یھ جیغ کشیدم کھ رامتین بیدارشدونگاھی -فرھاد

 بھ مادوتاکردمن ازپشت قشنگ توبغل فرھادبودم

بی شعوریھ گازازکتفم گرفت گفت اینواعالل حساب داشتھ باش بقیھ اش پیش 

 بچھ بداموزی داره

ببین سالم عموجون انقدباخالھ خوش گذشت بیا-رامتین بھ دادم رسیدگفت 

 اتاقت و
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فرھادمچ دستموکشیدوبھ سمت اتاقش رفتیم نگاھی بھ اتاق پرازپرکردونگاه 

 عصبانی بھ من

 منم شونھ ی باالانداختم

 عموبیاببین کفشاتم-رامتین 

 واکس زدم

 "وای گاوم زایدخونم حاللھ"

 ھمین کھ فرھاددستموول کردسمت درفرارکردم

 من کھ دستم بھت میرسھ جوجو-فرھاد

 رفاش گوش نکردم وبھ حالت دوبھ سمت واحدخودمون رفتم....بھ بقیھ ح

 

وقتی طبقھ خودمون رسیدم یکی زدم تو سرم گفتم:خاک وسایالموکھ 

 باالجاگذاشتم ولش کن بعدن رفتھ میگیرم خداکنھ نسترن وایدااومده باشن

 محکم محکم بھ درزدم ایداباغرغردرروبازکرد

 چیھ باباسراوردی؟-ایدا
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 بستھ شد باتعجب نگاھی بھم کردبادیدن من فکش 

 بروکنارباباردشم-من

 توبااین تیپ پسرکشت کجابودی؟این چھ وضعیھ-ایدا

 خودمورومبل پرت کردم ھردوتاشون منتظربودن دلیل این وضع منوبدونن

 ھیچی باباباالبودم وکل ماجراروبراشون تعریف کردم-من

م چراانقدازحرص نمیدونستن بخندن یابھ حال من گریھ کنن"خودمم نمیدونست

 دادن فرھادخوشحال میشم بااینکھ ازش حساب می بردم"

 تقریبابعدیک ساعت صدای رامتین اومدکھ میگفت خالھ فرین من دارم میرم

یھ مانتوپوشیدم ودکمشونبستم یھ شالم ھمونطورولوروسرم انداختم ورفتم 

پلھ  بیرون وقتی در رو باز کردم فرھادویھ اقای دیگھ ھمراه رامتین توراه

ھابودن رامتین با دیدنم اومدجلوگفت خالھ فرین من دارم میرم امروزخیلی بھم 

 خوش گذشت

 الھی خالھ فدات بازم بیاباشھِ -من

 باشھ خالھ جوون-رامتین 

۸۲ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

باپدررامتینم احوال پرسی کردم ورامتینوتاجلودرحیاط بدرقھ موقع رفتن خم 

 شدم تاببوسمش کھ ازلبام بوسید

 ت رفت ازاالن ازلب می بوسھ""بفرمابچھ شونم ازدس

بعدازرفتنشون انگارکھ اصال فرھادی نیست بھ سمت خونھ رفتم کھ یھومثل 

 وحشیامنوبھ دیوارچسبوندوگفت فک نکن تالفی نمیکنم بھ وقتش

چیھ خیلی ازخودنمایی خوشت میادکھ اون دکمھ ھاتوبازگذاشتی عزیزم دلت 

دستشوبھ شکمم  اگھ شیطونی می خوادچرابھ خودم نمیگی"وخیلی نرم

کشیدبااین کارش تمام بدنم مورمورشد ھمین کھ دستش خواست 

 باالبیاد"صدای نسترن وایدااومدن کھ فرین کجاموندی

 خیلی سریع ازم جداشد

 یھ نفس راحت کشیدم وزیرلب گفتم خیلی کثیفی حالم ازت بھم می خوره

شعورھیزه بعدازوسط نسترن وایداردشدم رفتم تواپارتمان خودمون"پسری بی 

 ھمھ کاره خاک توسر"

 فرین چیزی شده فرھادچیکارت داشت؟-نسترن

 ھیچی می خواست تالفی خونشوبکنھ ھمین-من
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 ایداونسترن دیگھ چیزی نپرسیدن ورفتن بیرون.

شب فرشاداومدخونھ ما ازکاردیشب فرھادمعذرت خواست وگفت کھ فھمیده 

 امروزچیکارکردم

لندکشیده ورفتھ خونھ فرھادوقتی موشوتوکمدش دیده یھ دادب

 فرشادتاکارگراھمھ خونھ روتمیزکنن لباساشم ھمھ روانداختھ

 وای کھ وقتی فھمیدم چقدحال کردم اساسی تاناکجاابادم خنک شدحقش بود

بعدازاون روزدیگھ خیلی فرھادو نمیدیدم وکاری بھ کارھم نداشتیم ماھم 

عھ سرمون توکارخودمون بود اوایل پائیزبودوھواسرد قراربودجم

 روبافرشادوچندتاازدوستاش بریم کوه

بااصرار زیادفرشادفرھادودوس دخترزشت ترازخودشم قرارشدبعدن بیان پیش 

 ما

صبح زودازخواب بیدارشدم دوش گرفتم یکم تنقالت ولقمھ اماده کردم گذاشتم 

 توکولھ ام

رفتم تواتاق تاخودم آماده بشم یھ ضدافتاب زدم یکمم تھ آرایش کردم کشوی 

 یشموبازکردم تاچاقوموبردارم شایدالزم شدمیزآرا
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چشم تھ کشوافتاد چندتاترق اونابھم چشمک میزدترقھ ھاش بی خطربودن فقط 

کمی دود داشت یکیشوزیرفرھادچلمنگ ودوس دخترش میذاشتم کلی کیفورمی 

شدم یکیشم حال این دوتاپت ومت ومیگرفتم چاقووترقھ ھارورومیزگذاشتم 

ونگاھی بھ کل کمدانداختم یھ شلواربرمودای سفید درکمدلباساموبازکردم 

برداشتم روتخت گذاشتم یھ بافت مشکی کوتاه کمی پاین ترازباسنم ھم کنارش 

گذاشتم چاقووترقھ ھماموتوکیف گردنیم گذاشتم لباساموپوشیدم وازاتاق رفتم 

بیرون ایداونسترنم اماده بودن ھمراه فرزین وفرشادسوارکوپھ 

 قرمزفرشادشدیم

 خریده بودوکلی پزشومیدادبھ ما تازه

اول صبح بودوھواسردماشین ویھ جامناسب پارک کردبابقیھ دوستای 

 فرشادسالم احوال پرسی کردیم

 رفتیم پیش بھ سوی کوه نوردی

ھنوزخیلی نرفتھ بودیم کھ گوشی فرشادزنگ خوردبعدازکمی صحبت منوگوشھ 

 ای کشیدگفت:یھ زحمت برات داشتم فرین

 چیھ؟-من

۸۵ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

ایدیکم جنس بھ یھ نفربرسونی میری؟باماشین من بروببین چھ ب-فرشاد

 خوشکلھ تازه ام خریده ام

 باشھ ولی یھ دوریم باھاش میزنما ویھ لبخند دندون نمازدم-من

 توام کھ سوءاستفاده گرباشھ برو-فرشاد

 سویچ وازفرشادگرفتم یھ توضیح مختصربھ دخترادادم

واستم سوارشم گوشیم زنگ شادوشنگول سمت ماشین فرشادرفتم ھمین کھ خ

 خوردفرشادبود

 چیھ فرشادھنوز نرفتم

 نروفرین حلھ موقع برگشت بھ خونھ براش می بریم-

باشھ باباددر دودور بھ مانیومده بعدقطع کردم یھ لگدم حوالھ ماشین خوشکل -

 فرشادکردم

توسراشیبی کھ بھ سمت باالبودچندتاپسرعالف ایستاده بودن وھر وکرمیکردن 

 ن یکیشون گفت:جوووون خوشکلھ چی تیپیبادیدن م

بدون کوچیک ترین اھمیتی بھ حرفش بھ راھم ادامھ دادم کھ یکی دیگھ 

 ازپسرا گفت :باباھیکلت توحلقم مام تنھایمابیاباھم باشیم
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 بروخدمت عمتوبکن-من

 بھ بھ چھ صدایی خدمت اونم میرم عزیزم-

 "عالفای عوضی"

 یھوموچ دستموکشید

 اشیمکجاگفتم کھ باھم ب-

 ول کن این دستوتاناکارت نکردم-من

 نھ بابامگھ بلدی؟ بعدھرھرخندیدن-

ھمون لحظھ فرھادودوس دخترشودیدم کھ ازکنارمون ردشدن انگارنھ 

انگارمنومی شناسھ بازصدرحمت بھ دوس دخترش کھ گفت:فرھادم فک کنم 

 مزاحم دختره شدن

کھ بھش  فرھادپوزخندی زدو گفت :ولش کن عزیزم حتمایھ کرمی ریختھ

 گیردادن...

 

 فرھادودوست دخترش بدون توجھ بھ من رفتن
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منم کھ اعصابم خوردشده بودخیلی جدی گفتم ول میکنی این دست المصب 

 ویانھ؟

 جوونم خشونت نچ-پسره

باشھ خودت خواستی "دست ازادموکردم توکیفم دستم کھ بھ بدنیھ -من

 سرچاقوخوردیھ لبخندخبیث زدم

 دیوارمحکم ھلش دادم خوردبھ 

پامومحکم وسط پاش رونقطھ حساسش زدم کھ یھ دادکشید ودستم و ول 

 کردھمین کھ دوستاش خواستن بیان نزدیک چاقوروزیرگلوش گرفتم

 ھرکس نزدیک بایداینوتوگلوش فرومیکنم-من

 نیاین جلواین وحشی سلیطھ اس یھ کاری میکنھ-پسره

جمعیت فرھادودیدم تعدادکمی دورمونوگرفتھ بودن"واقعاجامع ماروباش"بین 

 کھ ایستاده بودوبالذت نگاه میکرد

 یامیرین گم میشین یااینکھ اینونفلھ میکنم بعدیکی ازترقھ ھاموپرت کردم

 مردم کمی فاصلھ گرفتن بھ سختی گوشیموگرفتم وبھ فرشادزنگ زدم
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فرشادم خودشوسریع رسوندازاومدن فرشادکھ مطمئن شدم پامومحکم زدم 

 وسط پاش وولش کردم

 خوبی چیزیت نشده-ادفرش

 ایداونسترنم اومده بودن

فرشادیھوبغلم کردکنارگوشم گفت:دختری دیوونھ ھمھ اش دردسردرست 

 میکنی

فرھادودوس دخترش جلوتررفتن منم ھمھ ماجراروبرای فرشادودختراتعریف 

 کردم

اون ۱۸اگراتفاقاتی کھ افتادوفاکتوربگیرم روزه خوبی بودالبتھ صحنھ ھای +

وس دخترش انگارخونھ ندارن کھ دم بھ دیقھ جلومن بدبخت فرھادچلمنگ ود

 لب میگرفتن"ایششش"

 واالناسالمتی من "سینگلم" شایددلم خواست یھ بارم پرروپررونگاشون کردم

فرھادپوزخندی زدوگفت :چیھ کوچولوتوام دلت می خوادنھھھھ این برابچھ 

 ھاجیزه بعدخودشودوس دخترزشت ترازخودشم ھرھرخندیدن

 نھ ان من چیکارکنم...ملت دیوا

۸۹ 
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بعدازاینکھ ازکوه برگشتیم واقعاخیلی ازفرھادبدم اومد دیدبھ کمکش نیازدارم 

 اماکمک کھ نکردھیچ یھ چیزیم بھ ماچسبوند

بعداون خیلی بھش محل نمیدادم وسرم توکارخودم بودیھ مھمونیم گرفت من 

 نرفتم"واالبرم کھ چی جلوچش من کارای خاک برسریشوبکنھ"

 نگ زده بودکھ برم خونش .فرشادز

بازنمیدونم این پت ومت کجارفتھ بودن این روزاخیلی مشکوک میزدن منم کھ 

 سرم توکارخودم جنس ببرپول بیار

زنگ خونھ فرشادوزدم دروبازکردیھ رکابی مشکی جزب بایھ شلوارک کوتاه 

 تنش بود

 "باباھیکل باباعضلھ"

 رفتم وقت شوھرکردنمھ" برنزه ام کرده بودخودشوالمصب دیگھ بدتر"ازدست

 بھ چی زل زدی بیاتوکارت دارم-فرشاد

۹۰ 
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 خاک توسرم فھمیدازش خوشم اومده

 رفتم تونگاھی کلی بھ ھمھ خونھ انداختم نھھ خوبھ افرین

رومبل نشستم فرشادم اومدوردل من نشست ودستشوازپشت من رومبل تکیھ 

 کردداد"عألنن بنده توبغلش بودم"کمی خودموکشیدم کنارخنده ای 

 نزدیک یھ سالھ داریم باھم کارمیکنیم-فرشاد

 اوھوم-من

 اولین دختری ھستی اومدی وھنوز آکبندی-فرشاد

 "ای بابافرشادچھ مرگشھ"

 خوب؟-من

 دماغموکشیدوگفت:خوب بھ جمالت خرشانسی کھ گیرمن افتادی دیگھ

خودت گفتی خوب کارکنم نمیذاری کسی بھم دست بزنھ مگھ کارم بده؟ -من

 کارارومن میکنم . پرخطرترین

فرشادطری ازموھامودورانگشتش پیچیدگفت:من کی گفتم کارت بده خیلیم 

عالیھ من ازت راضیم اگرراضی نبودم االن اینجاتو اپارتمان خودم نبودی 

۹۱ 
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حاالم اگھ اینجایی بخاطراینھ کھ قراره یھ کارعالی اماپرخطردیگھ ای روانجام 

 بدی

 اسھ؟حاالاین کارچی ھست چقدبھ من می م-من

بایدبری بندرعباس ازاونجا یھ محمولھ روبیاری کارت نبایدموالدرزش -فرشاد

 بره فھمیدی؟حتی امکانش ھست جونت بھ خطربیوفتھ

من کھ کسی روندارم نگرانم باشھ خیالت راحت ازپسش برمیام فقط اینکھ  -من

 من تنھا میرم ؟؟

ماددارم واینکھ نھ تو ھمراه نسترن وپژمان میرین بھ پژمان خیلی اعت -فرشاد

شماھا جزوه کسای ھستین کھ ھنوزباندای دیگھ نمی شناستتون 

 ھمینطورپلیس واین خیلی خوبھ

ازجام پاشدم باشھ ھروقت خواستی اماده برای رفتنم فعال وبھ سمت در  -من

 رفتم کھ فرشادگفت فرین ...

ھمین کھ برگشتم سمتش تا ببینم چیکارم داره تو آغوش گرمش فرو رفتم 

 م ھمینطوردوطرفم آویزون مونده بوددستا

۹۲ 
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منومحکم بھ خودش فشردوگفت چقدربوی خوبی میدی یھ بوی خاص 

 وسرشوبین گردن وکتفم کشید

 دستاموتخت سینھ اش گذاشتم گفتم چیکارمیکنی فرشاد؟

 ھیسسس فقط چند لحظھ -فرشاد

 یعنی چی فرشادو چی شده بود چرا این کارا رو میکرد...

 فاصلھ گرفت گفت می تونی بریبعداز چند لحظھ ازم 

 شونھ ای باال انداختم و اومدم بیرون کھ بافرھاد روبھ رو شدم

یکم بھم چپ چپ نگاه کردیم ومن سمت واحد خودمون رفتم کھ گفت:پیش 

 فرشاد خوش گذشت؟؟

 ھع چیھ ھمھ رو مثل خودت فکر کردی کھ ھیزه و سو استفاده گرن-من

ات بیشتراز یھ لب ناقابلھ عزیزم بعد یادت باشھ دفع دیگھ تنبیھھ -فرھاد

 چشمکی زدورفت..

 دستمومشت کردم آشغال آشغال-من 

 رفتم تو خونھ ودر رو محکم کوبیدم

۹۳ 
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 زورم کھ بھ اون گوریل نمی رسید سر در بدبخت خالی کردم

 این دوتا پت ومت کجارفتن بذاربیان حسابشونو میرسم

شد ونسترن و ایدا اومدن ھمینطورکھ درحال حرف زدن با خودم بودم درباز 

 تو

 شما دوتا این چند روزه کجاین اصال نیستین ھاع؟-من

 جاھای خوب خو ب عزیزم -نسترن

 امشبم یکی از دوستای جدیدمون بھ یھ پارتی دعوتمون کرده میای کھ -ایدا

 نخیر بیکارنیستم -من

 چیکار داری مثال خانوم پر مشغلھ -نسترن

 حاال بماند-من

 یگھ فرین بیا بریم خوش میگذره باشھلوس نشو د -ایدا

بعد پالستیک ھای خرید شو ریخت رو میز وگفت ببین چیا خریدیم دوستم 

میگھ مثل جشن بالماسکھ ھست اما خیلی بھتر از اونھ بخاطر ھمین ما رفتیم 

 خرید گفتیم برا تو ام بخریم

۹۴ 
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تو  بعد لباس مشکی حریر بلند وزیبایی رو گرفت جلو مو گفت ببین اینو برا

خریدم با این ویھ نقابی کھ فقط نصف صورتمو میگرفت وبھ رنگ مشکی بود 

چندتاطرح خوشکل روش داشتو نشونم داد اینم امشب میذاری گردنشوکج 

 کردوگفت میای دیگھ؟

 "خودمم ازتعریفاش ھیجان گرفتھ بودم"

 باشھ میام -من

 دیرمیشھافرین دختر خوب حاالبریم اماده بشیم کھ تابریم برسیم  -ایدا 

ھرکسی سمت اتاق خودش رفت منم بعد یھ دوش تپل موھامو خشک کردم 

یکم فرش دادم یھ ارایش چشمھ غلیظ ھم انجام دادم برخالف بقیھ روزاکھ 

 مالیم آرایش میکردم

لباس وپوشیدم فیکس تنم بود باالش دوتابند نازک داشت واز کناره ھای بند 

سمت چپش تاباالی  تورقشنگی آویزون بود موقع راه رفتن چاک

زانوپیدابودوجلب توجھ میکرد کفشای پنج سانتی موپام کردم"کفشای خیلی 

بلند دوس نداشتم" وقتی دیدم ھمھ چی حلھ یھ مانتورو لباسم پوشیدم وازاتاق 

بیرون اومدم ایداو نسترنم اماده منتظرمن بودن باماشینی کھ شریکی پول 

 گذاشتھ خریده بودیم بھ سمت مقصدرفتیم...
۹۵ 
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 وقتی سوارماشین شدیم ادرسی کھ ایدا داد تقریبا خارج ازشھربود

 ببینم مطمئنین خطری نیست؟ -من

نھ بابا خطرکجا بود میدونی این پارتیا خیلی خاص ھستن وکم ترکسی  -ایدا 

 رو راه میدن

شونھ ای باال انداختم خدا امشب وبخیرکنھ با این دوتا خل و چل اخھ من چرا 

 این دوتا عقلم و دادم دست

 کم تر مثل پیر زنا غرغر کن جون عزیزت -نسترن

 برو بابا من بھ این نانازی کجا شبیھھ پیر زنام -من

 ازیھ جاده خاکی ردشدیم وکناریھ ویالی بزرگ و درندشت نگھداشتیم

 حاال نقاباتونو بذارین -نسترن 

 بعد از اینکھ نقابا رو گذاشتیم

۹۶ 
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قوی ھیکل در وبازکرد واشاره کردکھ ایدا زنگ و زد یھ چیزی گفت ومردی 

 باماشین بریم داخل

منم ماشین وتوی حیاط بزرگ ویالپارک کردم کلی ماشین دیگھ ھم بود اماھیچ 

 صدایی نمی اومد یھ لحظھ ترسیدم

 پس چرا ھیچ صدایی نمیاد -من

تمام درو پنجره ھا عایق ضد صدا دارن صدابیرون نیاد وکسی متوجھ  -نسترن

 تیھنمی شھ کھ پار

 المپاشون چرا خاموشھ؟ -من

 انقد حرف نزن بیاین بریم -ایدا

 باھم بھ سمت ویالرفتیم

 دوباره ایدا در زد وچیزی نشون داد

 بالخره با اجازه مرد وارد سالن شدیم

یھ لحظھ ھنگ کردم چھ خبر بود کلی زن ومرد توھم می لولیدن وھمھ نقاب 

 داشتن

۹۷ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 رکنی گذاشتھ بودنیھ اھنگ عجق وجق خارجی ھم بھ حد گوش ک

 متعجب بھ اطراف نگاھی کردم

خدایا بھ حق چیزای ندیده اینجا چھ خبربود اینامی رقصن یا کارای خاک 

 برسری انجام میدن

 ایدای بی شعور اینجا کجاس منو اوردی -من

 ایدا لبخندی زد"البتھ کھ من نمیدیدم چون قسمت ما تاریک تر بود"

 گوشت نخورده اینجاس دیگھ عزیزمگفت:تاحاالاسم*س*ک*س* پارتی بھ 

یھ میشکون ازبازوش گرفتم گفتم ای عوضی بھ قیافھ من می خوره 

 اینجورجاھابیام اره؟

 مام دفع اولمونھ این دوستم خیلی تعریف کرد مام دلمون خواست بیایم -ایدا

 اون دل المصب تو ھرچی خواست و تو انجام میدی؟ -من

 بینیم چی میشھاه فرین انقد غر نزن بذارب -ایدا 

ھمراه ایدا ونسترن بھ سمت دختری رفتیم کھ البتھ ایدا گفت قبال طرح لباسش 

 و گفتھ بوده تامابشناسیمش

۹۸ 
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ایدا بادختراحوال پرسی کرد وبعد مارو معرفی کرد اونم مثل مانقابش نصف 

 صورتشو گرفتھ بود ولی معلوم بود چشمای گیرایی داره

 سھ نفری نشستیم بھ قسمتی از سالن رفتیم وروی مبل

 االن ماچیکارمیکنیم ھرطرفو می بینم یکی درحال انجام عملیاتھ -من

 بده داری فیلم "س ک س" زنده می بینی -نسترن

 برو بابامن مثل شمادوتاعقده ای نیستم -من

 ھرسھ تامون ساکت نشستھ بودیم ودرحال دید زدن بقیھ

 من خستھ شدم بس کھ نشستم میرم برقصم -ایدا

 فوری بلند شد وگفت منم میامنسترنم 

 ای بابا من وتنھا نذارین -شمن

 توام می تونی بیای -نسترن 

مجبوربلندشدم میترسیدم تو این شلوغی گمشون کنم ھمھ ام کھ مست وپاتیل 

 بودن

۹۹ 
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رفتیم یھ قسمت والکی شروع بھ رقص کردیم ھمینطورکھ درحال رقص بودم 

 یده شدیھو احساس کردم دستی نرم بھ بازوی لختم کش

 یھ لحظھ نفسم بند اومد

 خدایا این کیھ

 ھیچ حرکتی نمی تونستم بکنم

دستشو نرم نرمک بھ انگشتام رسوند وبعد انگشتاشو بین انگشتام قالب کرد 

 ونفس گرمی کناراللھ گوشم کشید....

 واقعا نمیدونستم توی اون تاریکی چیکارکنم

 دستموازتودستاش خواستم دربیارم کھ مچ دستم وچسبید

 ول کن دستمو ای بابا-من

 اووووش-ناشناس

 فقط ھمین قدرگفت بعدازپشتم چرخیدو اومد روبھ روم ایستاد

نگاھی بھ قدوباالش کردم دوبرابرمن ھیکل داشت و لباسی مثل لباس زورو 

 تنش بود نقابی ھم ھمون مدلی زده بود

۱۰۰ 
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 دستشو دورکمرم حلقھ کرد

 شروع بھ رقصیدن کرداون یکی دستشم قفل انگشتای دستھ دیگم کرد و

 منم کھ دفع اولم بود فقط مثل پرکاه بااون اینورواونورمیرفتم

 ازایدا ونسترن خبری نبود

 اقا تورو جون عزیزت ول کن من وبروبایکی دیگھ برقص -من

واقعا خیلی ترسیده بودم ودعامیکردم زودترازاین خونھ نکبتی برم بیرون 

 ھ تو چاه برم""من دیگھ غلط بکنم باطناب این دوتاابلھ

 یھ چرخی زد ومنو بھ دیوارنزدیک ترکرد

 قلبم مثل قلب یھ گنجشک میزد

دستی بھ موھام کشید وکم کم اومد تو صورتم نرم نرمک بھ لبام رسید 

 وباانگشتش لب پاینمو لمس کرد

 باچشمای اشکی نگاھی بھ چشماش کردم

 چشمامش سیاه سیاه بود

 نیستم بابغض گفتم تورو خدا نکن منواین کاره

۱۰۱ 
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 اگھ این کاره نیستی پس اینجا چیکارمیکنی -ناشناس

"وای خدای من صداش چقد آشناس " دستی بھ کتف لختم کشید وگفت 

 :نشناختی عزیزم

 -ف -تو ف -ت -ت -من

 چیھ دیدنم انقدرترس داره کھ لکنت گرفتی -

 فرھاد -من

 بلھ عزیزم خودممم -فرھاد

 تو اینجا چیکار میکنی ؟ -من

 ھمون کاری کھ تومیکنی من؟ -فرھاد

 من کھ کاری نکردم -من

 میدونم قراره بکنیم -فرھاد

 چی؟ ول کن منو اینجام ازدستت راحت نیستم -من

نھ دیگھ نشد االن تو تو مشت منی میدونی تاچند دقیقھ دیگھ پلیس  -فرھاد

 میریزه اینجا وھمھ رو جمع میکنھ

۱۰۲ 
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 میدونی چی میشھ ومن برم تو واون دوتا دوست خنگ تر ازخودتو بذارم

 تو این کار رو نمیکنی -من

 چرا عزیزم میکنم, البتھ شرط دارم -فرھاد

 چھ شرطی داری ؟ -من

 ھر وقت گفتم باید بیای خونھ ام -فرھاد

 حرفشم نزن -من

وقتی میگم دل خودت شیطنت می خواد میگی نھ من کھ منظورم بھ  -فرھاد

 توفقط برای شیطنت ھای این نبود کھ بیای پارتینرم بشی معشوقھ کوچولو

 کوچولو بدرد می خوری ملسھ می چسبھ بھم فھمیدی

 پس بیام چیکار -من

 ای جووونم دلت شیطنت می خواد -فرھاد

 برو بابا سودجو -من

میای بھ تالفی موشی کھ اوردی لباسامو اتو میکنی دیدی چھ پسر  -فرھاد

 خوبی ھستم

۱۰۳ 
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 باشھ حاالبیابریم -من

 میکم شیطونی نکنی -فرھاد

 فرھاد -من

 جووونم -فرھاد

 خواھش میکنم بریم -من

 نچ باید بگی دوست دارم فرھاد بعد -فرھاد

 ابدن من کھ دوست ندارم -من

 فک کن داری یاال وگرنھ نمیری -فرھاد

 چقد عقده ای ھستی تو -من

 دیگھ دیگھ -فرھاد

 باشھ دوست دارم بریم -من

 گفت بالخره تسلیمم میشییھومحکم بغلم کرد بعد محکم ازگردنم گازگرفت 

 ھوی وحشی دردم گرفت -من

 باید عادت کنی معشوقھ کو چولو -فرھاد

۱۰۴ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 " خداشفاش بده"

بعدازپیدا کردن دخترا ازاون مھمونی نحس بیرون رفتیم دیگھ داشت حالم 

 ازمحیطش بھم می خورد چھ جاھایی ھست وماھاخبر نداریم

 ماباماشین خودمون رفتیم وفرھاد باماشین خودش

 یدا ونسترنم ازمن بدتر ترسیده بودنا

 ھمین کھ دور تر شدیم صدای اجیر ماشین پلیس اومد

 نفس راحتی کشیدم واقعا خدارحم کرد

 شب روی تختم ازاین پھلو بھ اون پھلو شدم ازکارای فرھاد کالفھ شده بودم

 خدا عاقبت منو بااین بخیرکنھ....

 

 

 الودگفتم:ھووومصبح باصدای زنگ گوشیم بیدارشدم وخواب 

 ھنوزخوابی مگھ قرارنبودبیای خونھ من ھاع؟-

 گوشی رو اونورگرفتم تاصداش کم تربشھ-من

۱۰۵ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 چھ خبربابا اول صبی

 پاشو بیالباسامو اتو کن صبحونھ اماده کن -فرھاد

 ھع نوکر بابات غالم سیاه -من

 فعالکھ یھ جوجوی سفیده چش عسلیھ وخیلیم طعم لباش ملسھ -فرھاد

راتنبیھھ بھ سبک فرھادپسندتنگ شد یانکنھ دلت ھوای لباموکرده نکنھ دلت ب

 اره

 بی شعوور میکشمت -من

باھرحرف یاتوھین یادیراومدن یھ روزبھ یھ ھفتھ ی کھ برات  -فرھاد

درنظرگرفتم اضافھ میشھ تاده مین دیگھ باید اینجاباشی نبودی یھ روزدیگھ 

 اضافھ میشھ

 بعد تق قطع کرد

 صبح میره سرکارکھ من برم ۶انتر اخھ کی ساعت پسری احمق کلھ شق 

 ببین خدا عجب گیری کردم

۱۰۶ 
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یھ بافت طوسی کوتاه ازو لباس خواب حریرم پوشیدم یھ دامن کتان سفید 

طوسی تاباالی موچ پام پوشیدم دمپای ال انگشتیای سفیدم پام کردم یھ شال 

 وھمینطوری انداختم رفتم باال

 شلوارک باالتنھ *لخت*دروبازکردزنگ درشوزدم بعدچند دقیقھ بایھ 

 فوری چشاموبستم گفتم : وییی برویھ چیزبپوش

یکم صبرکردم دیدم ھیچ صدایی نمیاد چشاموکھ باز کردم دیدم دست بھ سینھ 

 بر وبرمن ونگاه میکنھ

 بیاتوببینم بایدعادت کنی -فرھاد

م بعدپشتشوکردورفت ھمین کھ پاموتوخونھ گذاشتم یادم اومد پابندموبازنکرد

 وباھرراه رفتن جیرنگ جیرنگ صدامیده

فرھاد نگاھی ازنوک انگشتای پام تا چشمام انداخت گفت: بریم بخوابیم قول 

 میدم کاریت نداشتھ باشم

چشامو کالج کردم طرفشو گفتم خواب دیدی خیره حاالبگوچیکارکنم می  -من

 خوام برم

 نمیای ؟؟ -فرھاد

۱۰۷ 
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ھ کلفت مفت ومجانی گیرت پووووف میشھ بگی چیکارکنم یانھ فعالک -من

 اومده

ھمچی مفتم نیستیا تامن یھ دوش میگیرم صبحانھ اماده باش لباسامم  -فرھاد

 روتختم بذار

بعد پشتشوکرد ورفت منم یھ زبونی دراوردم وشکلکی حوالھ کردم کھ یھو 

 برگشت منم مثل منگالدستم روسرم موند

گھ ام بھ روزات بخاطرکھ پشت اربابت شکلک دراوردی یھ روز دی -فرھاد

 اضافھ شد

 تاخواستم حرفی بزنم

 گفت یک کلمھ بشنوم دوروزمیشھ

 بعد وارد اتاقش شد

 پوووف احمق احمق -من

 رفتم اشپزخونھ زیر کتری رو روشن کردم

 رفتم سمت اتاقش روتختیشوعوض کرده بود

۱۰۸ 
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درکمد دیواریشو باز کردم بھ بھ چھ لباسای ,ھمھ ازبرندھای معروف کوفتت 

بیرون جربخورشلوارت ابروت بره" ازاین کھ شلوارش جربخوره  بشھ میری

ریز ریزخندیدم" یھ کت وشلوارسرمی جنس مخمل دراوردم یھ بلوزسفیدم 

برداشتم بعد ازاتو تنگ کت وشلوارش گذاشتم بایھ جفت جوراب ویھ ست 

 کمربندو کروات مشکی کرواتش طرح فرانسوی بود

از افترشیو وشامپو پیچید تواتاق  چرخی زدم تابرم کھ یھ بوی خوب مخلوتی

وفرھاد بااون ھیکل گوریلیش بایھ حولھ نیم تنھ بھ پاین, جلوروم ظاھرشد منم 

 کھ ھنگ داشتم بھ قطرات ابی کھ روی پوست برنزه اش بود نگاه میکردم

 باصدای فرھاد بھ خودم اومدم

 موردقبول واقع شدم -فرھاد

 پشت چشمی نازک کردم مالی نیستی -من

 تو کھ راس میگی کورشھ چشای باباقوری کھ داشت قورتم میداد -فرھاد 

 برو بابایی گفتم وازاتاقش بیرون اومدم -من

 قلبم داشت گوپ گوپ خودشو میزد دستی بھ صورت ملتھبم کشیدم

 " اخر منو دیوونھ میکنھ"

۱۰۹ 
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 میز صبحونھ رو چیدم

 فرھاد اتوکشیده وغرق ادکلن وارد اشپز خونھ شد

 نشست یکمی تو فکر بود صبحونھ اش وخوردپشت میز 

 گفت بیا اتاقم

 ازدنبالش وارد اتاق شدم کرواتشو سمتم گرفت ببند

 من؟ -من

 پ ن پ عمھ مرحومم, تو دیگھ -فرھاد 

 رفتم رو بھ روش وایستادم روپنجھ پابلند شدم وکرواتشو براش بستم

فردا حق ھمین کھ خواستم ازاتاق خارج بشم مچ دستمو چسبید وگفت : از 

 نداری جز وقتی کھ اینجا میای پابند ببندی فھمیدی

 پابند بستن من بھ شما ربطی داره -من

 اوھوم فقط اینجا وقتی میای می بندی جرأت داری جای دیگھ ببندی -فرھاد

 برو بابا -من

 مچ دستمو محکم فشار داد کھ صدای آخم در اومد

۱۱۰ 
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یاد وقتی درحال کاری پس فھمیدی کھ فقط اینجا می بندی خوشم م -فرھاد

 صدای پابندت بیاد مثل این بره ھایی کھ زنگولھ می بندن گم نشھ اونطوریھ

چیھ اینطوری نگاه میکنی فکر  -بعد خنده ای کرد وابروی باال انداخت فرھاد

 کردی میگم خوشکلی عمرن....

 

 

 تواشپزخونھ بودم کھ از اتاقش بیرون اومد

کھ کردی برو شبم بھت مرخصی میدم من دارم میرم ھمھ جاروتمیز -فرھاد

میدونی کھ با عشقم می خوام بیرون برم ولی آخرشب بیاتابرام کتاب بخونی 

 تاخوابم ببره ھرچند صدایی نداری ولی مجبورم دیگھ

 ھمینطورداشتم نگاش میکردم کھ کی نطقش تموم میشھ تابره گمشھ

 بھ من میگھ بره عوضی

 صدای من قشنگ نیست اره

 کره خودش قشنگھ"واال"نھ کھ صدای ن

۱۱۱ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 بعداز رفتن فرھاد دورو برخونھ شو جمع کردم وازخونھ اش بیرون اومدم

وقتی تو پلھ ھای خودمون پیچیدم صدای فرشاد ونسترن منو تو جام متوقف 

 کرد

فرشاد من ازاین وضعیت خستھ شدم ایدام بدتراز من پس کی تموم  -نسترن

 میشھ

 یکم صبرکن تموم میشھ عزیزم-فرشاد

 ازپلھ ھاپاین رفتم بادیدن من لبخندی زدن

 تواون باالچیکارمیکردی دوخی -فرشاد

 ھمھ اش تغصیراین پت ومتھ دیشب منو بھ یھ مھمونی اووف چی بگم -من

 نسترن ھمھ اش چشم وابرو میومد کھ نگم

منم کھ کرمو گفتم این دوتا احمق منو برده بودن وتندی گفتم *س*ک*س 

 پارتی

 چی؟؟؟؟ -فرشاد

 فرشاد تو ضیح میدم -ترن نس

۱۱۲ 
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 فرشاد دست نسترنو کشید روبھ من گفت تو ام بیا

 واه بھ من چھ من خستھ ام تاحاالداشتم کلفتی خان داداشتون رو میکردم -من

 حرف نباشھ بیاین تو -فرشاد

 یھ نخود تو اون دھن وا مونده ات خیس نمی خوره ببین چیکارکردی -نسترن

 تو ضیح می خوام -فرشاد

 امثل مجرماوایستاده بودیم وفرشاد رو مبل پا روپا انداختھ نشستھ بودمادوت

من کل ماجرا رو براش تعریف کردم البتھ باسانسور کارای خاک برسری 

 فرھاد دلھ

 چقدرشماھااحمق ھستین نمیگین یھ خطرچیزی تھدیدتون میکرد چی؟ -فرشاد

 ببخشید دیگھ تکرارنمی شھ -نسترن 

 بودهباز خوبھ فرھاد  -فرشاد

 حاالم برید

 من نمیدونم این فرشاد چراانقدرنگران شد واال ھمھ مشکوک میزنن

 بعدازظھرچندجاجنس بردم

۱۱۳ 
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 نسترن وایدا ترگل ورگل ازاتاقاشون اومدن بیرون

 عقور بخیر کجا این موقع شب -من

 ایدا ونسترن لبخندی زدن گفتن می خوایم بریم پیش فرشادو فرزین

 یھ سینگلم تو این خونھ ھست." خاک توسرشون کھ نمیدونن 

بعدازرفتن اون دوتاکمی خونھ رو جمع وجورکردم یھ دوش گرفتم لوسیون 

 بدنم وزدم یکم عطربھ اللھ ی گوشم وگردنم زدم

کرم مرطوب کنندموزدم موھامونم دارباالی سرم شلوغ کلیپس زدم یھ پیراھن 

کش می بلندحریر کھ ھمھ نوع رنگ توش کارشده بود واستیناش روبازوم 

 خورد پوشیدم یھ بندنازکم داشت دور

گردنم بستھ می شدگشوارھای حلقھ ایم روگوشم کردم بخاطرسردی ھوایھ 

 شال بافت بزرگ رو شونھ ھام انداختم

شب بود شاید االن می خواد بخوابھ  ۱۱وقتی پشت واحدفرھادرسیدم ساعت

 زنگ وزدم بعدازچنددقیقھ دروبازکرد

 بیاکھ می خوام بخوابم بھ شھرزادکوچولو بدو-فرھاد

 خوبھ واالمردم خوب میتازوونن نوبت منم میشھ اقافرھاد ببین چیکارمیکنم

۱۱۴ 
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 وقتی وارداتاقش شدیم تیشرت سفیدشو دراوردوباشلوارک رفت تو تختش

 چیھ ؟ بالباس خوابم نمی بره -گفت

 حاالم یکم پاھاموماساژبده کھ خیلی خستھ ام

 چی؟؟؟ عمرن اگھ این کاررو بکنم -من

 وظیفتھ -فرھاد

 قرارما این نبود -من

 باشھ پس باید انقد دست الموھام بکشی تاخوابم ببره -فرھاد

 وقتی دید ساکتم گفت:یاالخوابت برد

" ازپاماساژدادن کھ خیلی بھتره" رفتم روتخت بزرگش بافاصلھ نشستم اونم 

 ناز بالشتشو بغل کردگفت شروع کن

ایی داشت ھمینطورکھ دستم الی اروم دستموالی موھاش فرو بردم چھ موھ

 موھاش حرکت میکرد

 قصھ شنگول منگولوبگو -فرھاد

 دھنم بازمونده بودمی خواستم ازخنده زمینوگارگزبگیرم

۱۱۵ 
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 وای بھ حالت بخندی یا بھ کسی بگی کھ من ازت این قصھ رو خواستم -فرھاد

 نمی تونستم حرف بزنم وگرنھ ازخنده می پوکیدم باسرقبول کردم

کث ھمینطورکھ دستم الموھاش بودقصھ شنگول و منگول وگفتم بعدازکمی م

 البتھ بخاطراین کھ روشوکم کنم جاھرکدومشون صدامویھ مدلی میکردم

بعدازتموم شدن قصھ دمرشد منم بعدازاینکھ مطمئن شدم خوابش برده رفتم 

 پاین

یھوازخلوتی خونھ خووف برم داشت اخھ یکی نیست بگھ چرامن 

 تن پی خوشیشون نمیگن میترسم....بدبختوتنھاگذاشتھ رف

 

صبح بازخواب مونده بودم وتندتندیھ چیزپوشیدم رفتم باالباکلیدخودم 

 دروبازکردم

 خبری ازفرھادنبود

یواش سمت اتاقش رفتم دیدم بلھ آقایکی ازبالشتاشوبین پاھاش گذاشتھ ویھ 

 نازبالشتم بغلش خوابیده

۱۱۶ 
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پسرآروم قیصریھ برای  توخواب وقتی می دیدیش اصالباورت نمی شدکھ این

 خودش"واالندیدی کھ"

 

 رفتم آشپزخونھ طبق معمول صبحانھ اماده کردم کمی خونھ روجمع کردم

 کھ صدای فرھاد اومد...

 بره ناقالکجایی صدای زنگولک پات میادخودت نیستی -فرھاد

 من کھ ازحرص قرمز شده بودم ودلم می خواست خفھ اش کنم

الود دستی بھ چشماش کشیدوگفت :اه بره مثل پسربچھ ھای تخس وخواب 

 ناقالاینجایی

 ای جوون چرااینطوری نگاه میکنی اخرش کالج میشیا

 تایھ دوش میگیرم توام لباساموآماده کن

 "من نمیدونم این چرا ھر روزحموم میره"

 رفتم سمت اتاقش نگاھی بھ کمدش انداختم

۱۱۷ 
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یھ بلوز نخودی یھ ست کت وشلوارقھوه ای سوختھ باست کمربندوکیف پول  

 ھم کنارش گذاشتم

 چون دیروزھمھ لباساشواتو کرده بودم

 خیالم راحت بود

 رفتم میزصبحانھ روھم چیدم

فرھاداماده اومدتواشپزخونھ وخیلی جدی نشست پشت میز"یقشوتاناکجاابادش 

 بازگذاشتھ بودوزنجیرگردنش جلوه خاصی بھش داده بود"

 گاه میکنیقھوه زودباش چیھ وایستادی منو ن -فرھاد

 واقعاتعجب کردم ازاخالقش ھمین چند دیقھ پیش بودکھ حالش خوب بود

 قھوه اماده نکردم -من

 خیلی غلط کردی مگھ نگفتم ھمھ چی اماده باشھ ھاع؟ -فرھاد

بعدباپشت دستش زد رومیزوھمھ وسایل روی میز ریخت زمین ولیوان چایی 

 پرت شد سمت من وکمی دستم سوخت

 وازجام نمی تونستم تکون بخورمواقعا ترسیده بودم 

۱۱۸ 
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اومدسمتم دست انداخت وموھاموازپشت محکم کشید گفت :چیھ گرخیدی فک 

 کردی دو دیقھ بھ روت خندیدم پررو شدی

سرم ازفشاردستش بھ درد اومده بوددستمو روی دستش گذاشتم تامانع 

 بیشترکشیدن سرم بشم

بعدمحکم ھولم زود یھ صبحانھ مفصل اماده میکنی میاری تراس و -فرھاد

 دادوبھ بدنی کابینت خوردم

 خودش رفت بیرون

واقعا این روی فرھاد وندیده بودم خیلی ترسناک شده بود سریع یھ صبحانھ 

 مفصل اماده کردم وبراش روتراس بردم

 خودم اومدم اشپزخونھ وشروع بھ تمیزکاری کردم

 واقعا خستھ شده بودم

الن کثیف ودرھم برھم روبھ رو خواستم برم وسایلوازتراس بیارم کھ بایھ س

 شدم

 فرھادودیدم کھ تکیھ داده بھ درتراس وبابدجنسی منونگاه میکنھ

۱۱۹ 
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تابرمیگردم خونھ تمیزباشھ شامم اماده باش فھمیدی حاالم  -فرھاد

 ازجلوچشمام گمشو....

 بعدرفت تو اتاقش وباکیفش اومد بیرون وازدراپارتمان زدبیرون

 این امروزچش شده بود

 خدایابااین ھمھ کارچیکارکنم

 "پسری انتر احمق بی شعورخررر"

 باھزاربدبختی کل خونھ روتمیزکردم ھنوزبرای شام زود بود رفتم

واحدخودمون وکمی استراحت کردم برای شام ھنوز زودبود "الھی َسَقط شھ 

 شام می خوادچیکار"

 ازکت وکول افتادم...

 

 

 باصدای نسترن وایدابیدارشدم

 چقدمی خوابی پاشو دیگھ تنبل -ایدا

۱۲۰ 
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مرض ھمھ اش تغصیراون مھمونی کوفتی شمابود بخاطرشمادوتانفلھ من  -من

 باید مثل کوزت برم کارای این فرھاد بی شعورروبکنم

 نھ کھ خودتم بدت میاد -نسترن

ببندگالھ روباباامروزمیدیدی شمری شده بود ھمھ کھ مثل شمادوتاخوش  -من

 احت تو بغل عشقشون بخوابنشانس نیستن کھ ھرشب باخیال ر

 اعصاب ندارماھردوتونومیزنم

 کی بره برااون شمرغذادرست کنھ

بعدجدی برگشتم سمتشون وگفتم کافیھ بیام ببینم امشب خونھ نیستین من 

 میدونم وشمادوتامن مثل کوزت کارکنم بعدشمادوتاخوش بگذرونین

 نھ باباکجامیریم برو عزیزم ماتاشب برمیگردیم -نسترن

 اکنھخد-من

 بعدبھ طبقھ فرھادرفتم

براش زرشک پلو بامرغ درست کردم کباب تابی پختم دسروھزارکوفت 

 وزھرماردیگھ ام تنگش

۱۲۱ 
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 نگاھی بھ کل خونھ انداختم ھمھ چیزتمیزواماده بود

 قبل اومدن فرھاد رفتم خونھ ام ویھ دوش دودقیقھ ای گرفتم رفتم باال

داخل یھ لحظھ ازدیدن من تعجب بعدازچنددقیقھ فرھاد کلید انداخت واومد 

کردامازودبھ حالت اولیش برگشت وخیلی خشن گفت: سالمت کو من کھ 

 ھنوززبونتونخوردم

 "میگم بی شعوربعدبگین نگوووفرھادعشقھ"

 ِمن بعدھروقت کاری گفتم میگی چشم اقای من فھمیدی

 میگی اقای من نھ اقا

 کنما""پسری پرروشیطونھ میگھ یھ کشیده نروماده حرومش 

 بادادفرھادبھ خودم اومدم نشنیدم

 بلھ آقای من"اوق اقای من" -من

 افرین ھمینھ تامیرم لباساموعوض کنم میزوبچین -فرھاد

ھمینطورکھ سمت اشپزخونھ میرفتم زیرلب گفتم این یھ ھفتھ کھ تموم میشھ 

 اقای زرنگ نوبت منم میشھ

۱۲۲ 
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 صدای زنگ در بلندشد کیھ یعنی؟

 ره برو بازکنکری صدای زنگ د -فرھاد

 کیھ ؟ -من

 بازکن مردم ازسرما -

 " جان صدای یھ زن بود"

 دروزدم گفتم یھ خانومی بود

 این فضولیابھ تو نیومده برو دراپارتمان وبازکن -فرھاد

 وقتی دراپارتمانو بازکردم بایھ دخترسانتی مانتال روبھ رو شدم

 اخلایشش تو کی ھستی دیکھ بعد زد رو سینھ ام واومد د -دختره 

 فرھادعشقم کجایی -دختره

دیدم کھ فرھاد اومد جلودستاشو بازکردوگفت اینجام عشقم بیابغلم پیشی 

 کوچولو

 ودختره پرید بغلش وازھم لب گرفتن

 یھ لحظھ احساس کردم قلبم ازکارایستاد

۱۲۳ 
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ھمینطورمتعجب بھشون نگاه میکردم کھ نگاه فرھاد افتاد تونگام گفت تو 

 چرااینجایی برو میزوبچین

 بھ سمت اشپزخونھ رفتم

 صدای دختره اومدکھ گفت این کیھ فرھادم"اوھوع فرھادم"

 این کارگرمھ عزیزم تو خودتوناراحت نکن یھ کلفت کھ بیشترنیست -فرھاد

 فکرکردم یکی قلبموفشوردخیلی ناراحت شدم

 صداکردم بفرماین شام

 ی کنمبعدازشامی کھ البتھ من مثل مترسک ایستاده بودم تادستوراتشونوعمل

دختری انتربایھ تاپ دکلتی کھ ھمھ بروبساطشو انداختھ بودبیرون ویھ 

 شلوارک باالی زانوھی چپ وراست برافرھادکرشمھ میومد

 اونم ھی کرشمھ ھاشومی خریدومیگفت جوون پیشی ملوسم بخورتم

 دیگھ حالت تھوع گرفتھ بودم

 بعدازشام سفارش قھوه دادن

۱۲۴ 
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دختری ایکبیری بذارم نمیدونم چی شد یکم ھمین کھ خواستم قھوه روجلواون 

 ریخت روپاش چنان جیغی کشید کھ بیاو ببین

 منم کھ حول کرده بودم

 دختره ھمھ اش میگفت سوختم من میرم من اینجانمی مونم

فرھادباعصبانیت اومدسمتم دستمومحکم کشید وگفت توی احمق چیکارکردی 

 ھاع

 یدبعدیھ سیلی محکم زدتوصورتم کھ برق ازسرم پر

 "مگھ من چیکارکرده بودم"

بی شعورببین چیکارکردی کلی زحمت کشیده بودم تاکشیدمش  -فرھاد

 اینجابعدتوی پاپتی تمام زحمات منوبھ حدر دادی

 بعدمنومثل یھ اشغال انداخت بیرون..

تاحاالانقدرحقیرنشده بودم صورتم می سوخت ازجام بلندشدم ورفتم 

 واحدخودمون

 بودن ایداونسترن توسالن نشستھ

۱۲۵ 
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 بغضم ترکیدوزدم زیرگریھ....

 

 

شب تادیروقت بیداربودم کلی گریھ کردم ھرچندایداونسترن دلداریم دادن ولی 

 بازم این بغض لعنتی ول کن نبودنمیدونم ساعت چندبودکھ خوابم بردصبح با

 صدای زنگ گوشیم بیدارشدم ولی نمیدونستم کدوم گوری بود

کردم من نمیدونم این کدوم خری بودکھ ول بعدازکلی اکتشافات زیرتخت پیداش 

 کن نبود

 باصدایی کھ کمی گرفتھ بودھم بخاطرخواب ھم بخاطرگریھ ی دیشب

 وصل کردم گفتم:بنال اول صبحی مزاحم میشی

 توکدوم گوری ھستی کھ ھنوزنیومدی ھاااع -فرھاد

مگھ خودت دیشب منو بیرون ننداختی گفتی گمشو گفتم البددیگھ الزم.  -من

 بیام پارتینرخوشکلت بھت سرویس میده دیگھ البد نیست

۱۲۶ 
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اونکھ سرویس دھیش تووپھ بره ناقال ولی نھ برای کلفتی برای عشق  -فرھاد

بازی توبرای کلفتی خوبی تاچندمین دیگھ اومدی اومدی نیومدی من میدونم 

 تو

 بعدتق قطع کرد

 ازخرچوسونم اونورتره پسری خررررر

ھ ھانباشم یھ لباس ساده پوشیدم دستی بھ صورتم کشیدم تامثل اجن

 پابندموبازکردم تااونجاششش بسوزه

 پشت درواحدش یھ تق زدم وباکلیدخودم رفتم تو

 ھمھ جابھم وربود

بدون اھمیت کھ بدونم اون بی شعورکجاس رفتم سمت اشپزخونھ زیرکتری رو 

 روشن کردم

دختره صدای ھروکرشون ازتواتاق میومدنمیدونم فرھادچیکارمیکردکھ اون 

 ھمھ اش میگفت وای نکن فرھاد

 دردنکن دختری اشغال

 ازتوسالن دادزدم صبحونتون امادس ھمھ جاجمع من رفتم

۱۲۷ 
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بھ دودقیقھ نکشیده بودکھ فرھادبایھ شلوارک باالتنھ لخت بااون ایکبیری 

 خانوم کھ یھ لباس خوابی کھ نپوشیده بودسنگین تربودجلودراتاقش اومدن

لس کھ صداتوانداختی روسرت بعدش زنگولت کو ھوی اینجامگھ طوی -فرھاد

 ھاع کھ من نفھمیدم اومدی

 دختره غش غش خندیدگفت زنگولش؟

"اخھ کھ دلم می خواست اون گیسای زشت ترازخودشوبکنم حیف ازاین 

 قیصرمی ترسیدم دروغ کھ ھناق نیست میترسیدم خوو"

 لپشوکشیدوگفت اره عزیزم قربون خنده ھات برم من -فرھاد

 ؟؟من برم

 نگاھی بھم کردوگفت برو

 اون روزتاشب کلی کارداشتم نسترنم زنگ زدکھ خونھ فرشادمھمونیھ

 منم برادل خودم رفتم پاساژ گردی

یھ لباس ساتن حریرزیرزانوبھ رنگ بنفش خریدم عاشق لباسای حریربودم 

 بایھ کفش پنج سانتی یھ پابندخوشکلم خریدم ازقبلیھ کرده بیشترصدامیداد

۱۲۸ 
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ھ دوش اساسی گرفتم موھامولخت کردم لباسموپوشیدم یھ ارایش رفتم خونھ ی

کاملم کردم یھ زنجیرظریفم گردنم انداختم پابندموبستم ادکلنم وروخودم خالی 

 کردم بعد دروبستم رفتم سمت خونھ فرشاد

 نسترن وایدازودتررفتھ بودن

 وقتی رفتم داخل ھمھ اومده بودن

 فرھادواون دوس دخترش ھم بودن

 بندم ھمھ بھ طرف من برگشتن باھمھ دست دادم وکنارپژمان نشستمباصدای پا

 پژمان سالم خانووم خوبی شما

 لبخندی زدم گفتم مرسی تو چطوری

 فرھادباعصبانیت نگاھی بھ ماکردمنم بھش محل ندادم

یھ دورم باپژمان رقصیدم وکلی خوش گذشت ھمھ رفتھ بودن خداروشکردوس 

 دخترفرھادم رفتھ بود

ابرم البتھ نسترن وایدابازم نمی اومدن ومن بازشب تنھابودم منم پاشدم ت

 فرشادمنوگوشی بردگفت برای فردابعدازظھرامده مأموریت باشم....

۱۲۹ 
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خداحافظی کردم اومدم بیرون فرھادم ھم زمان بامن بیرون اومد ھمین کھ 

 درواحدفرشادبستھ شد دستم تو دست قدرتمندفرھاد اسیرشد....

 

 دستمومحکم کشیدم

 ول کن این المصب وکندیش -من

 نھ دیگھ نشد قراره بریم باالباھم -فرھاد

 من باتوجایی نمیام می خوام برم بخوابم -

 انگاروظیفتویادت رفتھ -فرھاد

 ای کھ من بمیرم تویکی راحت شی

 اول وظیفتوانجام بده بعدبمیر -فرھاد

 بعددست منوگرفت وازدنبال خودش کشید رفت باال

 منوحول دادوسط سالن ھمین کھ درواحدشو بست

 حاالمیای حرص منودربیاری اره کھ حرف فرھادوگوش نمیکنی -فرھاد

 وقدم بھ قدم بھم نزدیک می شد

۱۳۰ 
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 مگھ نگفتم اون لعنتی رو غیرازاینجاجایی نبند ھاااااااع -فرھاد

 ازصدای دادش گوشاموگرفتم

 این چیھ پوشیدی -فرھاد

 اصالبھ توچھ ربطی داره -من

عاشق چش وابروت شدم نھ دخترخانوم فقط دلم نمی ھع فک نکن  -فرھاد

 خوادکلفت کوچولوم توچشم بقیھ بیاد

 بعدرفت سمت اتاقش دودقیق دیگھ بیااتاقم

 بعدازچنددقیقھ رفتم سمت اتاقش نگاھی تواتاق کردم پس این کجاس

 یھومحکم بھ دیوارکوبیده شدم

 ده بودانداختمدردتوتمام تنم پیچدنگاھی بھ فرھادی کھ چسبیده بھ من ایستا

 " این چھ مرگش شده اخھ"

 دوتادستاشو دوطرف صورتم روی  دیوارگذاشت

عالنن توبغلش بودم سرشو جلو اوردگفت میدونی این چندروزه تنبیھات 

 چقدرزیادشده فکرکردم شایددلت براطعم لبام تنگ شده کھ این کارارومیکنی

۱۳۱ 
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شترخودشوبھم دستم وروسینھ عضالنی و*لختش*گذاشتم وکمی حولش دادم بی

 چشبوندوگفت جوجومیدونی کھ خالصی نداری

 نگاھی بھ چشماش انداختم شیطنت وبدجنسی توش موج میزد

 میشھ بذاری برم -من

 نچ نمیشھ بعدخیلی نرم دشتشوبھ بازوی لختم کشید -فرھاد

ازرنگ پوستت خوشم میادانگاریھ جوریھ مثل کره عسلی اوووم  -فرھاد

 ویھ گازمحکم ازبازوم گرفتحتماطعمش خوبھ بعدخم شدویھ

 ااااای بی شعورچیکارمیکنی

سرشوگرفت باالتوچشام نگاه کردگفت اوخی عزیزم دردت اومدصبرکن بوس 

 کنم خوبشھ

 من نمیدونم من مریض شده بودم تب داشتم

 یااین گوریل

 خم شدوپرحرارت بازوموبوسید

 خیلی ترسیده بودم

۱۳۲ 
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ھرچی تقالع میکردم دست نرم نرمک اومدسمت گودی گردنم بعداللی گوشم 

 بردارنبود

پیشونیشوبھ پیشونیم چسبوندگفت اخھ معشوقھ کوچولوتوچراانقدرملسی 

 اوووھوم

 وبی درنگ لباشورولبام گذاشت ودستشتوچنگ موھام کرد

بی اختیاراشکم دراومده بودخاک توسرمن کھ بااینکھ این وحشی باتمام 

لصھ فرورفتھ بودم ودیگھ وحشیگریش بھ جوونم افتاده بوداماانگارتوی یھ خ

 تقالنمیکردم "فرھاداولین مردی بودکھ بھم نزدیک شده بود"

 یھوازدیوارکندم وپرتم کردروتخت وخودشم خیمھ زدروم

 تخسیرخودتھ کھ انقدرملسی طعم لباتودوس دارم -فرھاد

 موچ دستام اسیردستاش شده بودوریزریزگردنموبوسید

 دم وشروع بھ تقالع کردمھمین کھ خواست پاین تربره بھ خودم اوم

 توروخدافرھادولم کن توکھ این ھمھ دوس دخترداری -من

 اماتویھ چیزدیگھ ی -فرھاد
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 بازخواست شروع کنھ کھ بیشترتقالع کردم

من اینکاره نیستم جوونموروزی صدباربھ خطرنمیندازم کھ  -من

 تونجابتموزیرسوال ببری

 ست بزنھفرشادخودش گفت کارم خوب باشھ نمیذاره کسی بھم د

فرشادغلط کردتودیگھ معشوقھ کوچولوی خودمی فھمیدی ازت خوشم  -فرھاد

 میاد

توروخداولم کن بذاربرم اگھ بھم دستت بخوره خودموکشتم بھ روح مامانم  -

 راس میگم

 انگارازجدیت کالمم باورکردکھ الکی چیزی نمیگم

 ازروم پاشدگفت: گمشواونور

 کمرموچسبیدگفت ھمینجامی خوابیرفتم اونورترکھ ازتخت پاین برم 

 ازپشت توبغلش بودم

 سرش توگودی گردنم بود

 اینطوری بازبھتربود
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بایدتصمیمتوبگیری کھ بشی معشوقھ کوچولوی خودم فھمیدی بره  -فرھاد

 ناقال....

 

 

 صبح بااحساس گرمی چیزی روی صورتم بیدارشدم

 وقتی چشماموبازکردم بادوتاگوی سیاه مواجع شدم

 خواستم پاشم کھ رفتم توحلق فرھاد دستشوانداخت دورکمرم وگفتحول زده 

کجامعشوقھ کوچولو نظرت درموردآغوشم چیھ ھرچندکھ ھردختری  -فرھاد

 پیش من یھ باربخوابھ بدعادت میشھ ھمھ اش دلش می خواداینجاباشھ

 بعدزدتخت سینھ اش

 " خاک توسرت فرین تاصبح راحت توبغل این نره خربودی"

 حکم ازلپم کردوحلقھ دستاشوتنگ تریھویھ بوس م

 اخ چھ کیفی میده دیدن گیج بازیات اخھ توچرابایدانقدَملس باشی -فرھاد

 میشھ دستوبازکنی می خوام برم -من
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 بودیم حاالدرخدمتتون -فرھاد

بعدبی توجھ بھ من خم شدولبای گرمش قفل لبام شد" خدایااخھ چرااین 

 بشرانقده ھیزه"

فت طعم خودلباتودوس دارم انگارطعم توت فرنگی زبون خیسشوکشید رولبم گ

 میده دیگھ رژنمیزنیا

 " االن شمام قبول دارین کھ بایدخفھ اش کنم"

 می خوام پاشم برو اونور -من

 فرھاددستاشو بازکرد

خواستم پاشم کھ دیدم واویال پیرھنم رفتھ باال"بعععلھ" زودی پیرھنوپاین کردم 

ساس کردم قلبم یھوریخت بعدازمکثی کھ دست فرھادنشست روی رون لختم اح

 اروم دستشو نوازشگرتامچ پام کشید

 بعدم انگارنھ انگاررفت سمت حموم

 من موندموجایی دستی کھ داشت تنم رواتیش میداد

 تندی پاشدم ورفتم واحدخودمون وقتی درو بستم یھ نفس راحت پشت درکشیدم
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 " خدایانظاراحساسی پیداکنم"

 حت میشمخداروشکرازامروزازدستش را

تابعدازظھرمشغول جمع کردن وسایل بودیم ھمراه نسترن قراربودمثل یھ 

 خانواده خوب بریم مسافرت تاپلیساشک نکنن

 بعدازظھریھ دوش گرفتم یھ کت باالی زانومخمل بھ رنگ سورمھ ای پوشیدم

یھ روسری سانت وشلوارمخمل مشکی ھم ستش کردم کیف ورنی 

 ودرگذاشتم منتظرپژمان بودیممشکیموبرداشتم چمدون کوچیکمم جل

 تابیادوحرکت کنیم

 فرھادم وایستاده بود ومارونگاه میکرد

 ھمین کھ ماشین پژمان اومد

 فرھادگفت یھ لحظھ بیاکارت دارم ومنوداخل حیاط کشید

فکرنکن ازدستم قِصردررفتی ازاونجابرگشتی بایدبھ شغل شریف  -فرھاد

 کلفتیت ادامھ بدی فھمیدی

 نکن جرات زدن نداریچشاتم اونطوری 
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 حاالم بیاخدافظی کنیم بعد

 لباشوگذاشت رولبام وباولع شروع بھ بوسیدن کردمنومحکم بھ خودش فشرود

 اللھ گوشموبوسیدگفت اونجاشیطونی نمیکنی فھمیدی

 برو اونورزشتھ االن یکی می بینی -من

 ببینھ تومعشوقھ کوچولوی خودمی افتاد حاالم برو -فرھاد

 رفت سمت خونھ بعدروشواونورکرد

 " خدایافکرکنم این فرھادھزارشخصیتیھ خداشفاش بده"

 

 توراه ازھردری باپژمان ونسترن صحبت کردیم

 خیلی ھیجان داشتم وھمینطوراسترس

 باالی ده میلیاردھمراھمون بود

 وماشینی ھم مارونامحسوس ساپورت میکرد

 بایداونجاپولوتحویل میدادیم وجنس تحویل میگرفتیم

 بندرعباس مسافت زیادی بودازتھران تا
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 وماھم مجبوربکوب بایدمیرفتیم

 بالخره بعدازکلی خستگی بھ ویالی فرشادرسیدیم

ویالیی کناردریابھ مسافت ھزارمتروپرازدرختای نخ   وقتی بانسترن وارداتاق 

مشترکمون شدم ازتوکولھ ام یھ شورت مردونھ دراوردم وشروع کردم دوختن 

رن بادیدن شورت تودستم خندیدگفت:فرین یھ جیب کوچیک پشت شورت نست

این مدل شورت پوشیدن جدیده ؟یاداری شورت اقاتون کھ پاره شده 

رومیدوزی نچ نج شایدم توبچگیت پیش فعال بودی وخانواده ات مداوات 

 نکردن

ببند نسترن این براروزمباداس تونمی فھمی وبعدازاینکھ دوش گرفتم  -من

 وچیکی ھم توجیبش گذاشتمشورتواززیرلباسم پوشیدم گوشی ک

 بعدازاستراحت با طرفی کھ قراربودمعاملھ کنیم زنگ زدیم

 قرارشدشب برای معاملھ بریم

 شب گذشتھ بودبھ گاراژی کھ قرارداشتیم رسیدیم۱۲ساعت از

 باماشین واردگاراژشدیم

 ماشین اوناجلوترازماشین مابود
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 ھردوطرف ازماشینامون پیاده شدیم

 ین پیاده شدنچھارمردقوی ھیکل ازماش

 جنسا.. -پژمان

 اول پول -مرد

 پژمان چمدون پوالرو گذاشت روی کاپوت ماشین ودرشوبازکرد

 اینم پوالحاالجنس -پژمان

 یکی ازمردادرچمدونی روبازکرد من رفتم

جلویکی ازپاکتارودراوردم چاقوی جیبی موزدم بھ یھ گوشش وکمی تست 

 کردم

 باسربھ پژمان حالی کردم کھ اصلھ

 اوناچمدون جنسارواوردن جلو وماچمدون پوالرو

 درحال ردوبدل بودیم کھ درگاراژبازشد..

 ونورچندماشین چشمامونوزد...
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اصالنفھمیدیم چی شدتوفاصلھ ی کمی دوتاماشین محاصرمون کردوچندین 

 مردقوی ھیکل ازماشین پیاده شدن

 توکم ترین مدت زمان ھرسھ ماروگرفتن

 تن توماشینچشماودھنمون وبستن وانداخ

واقعاتوھنگ بودم ونمیدونستم چطوریھواینطورشدچطوراون ماشینی کھ 

 ماروساپورت میکرداین ماشیناروندیده اصالکجاھستن چرانیومدن دنبالمون

 ازخاموش شدن موتورماشین فھمیدم کھ جایی ھستیم

 بعدازچندلحظھ درماشین بازشدکسی ازبازوم گرفت وکشیدبیرون

 جایی باشی وندونی کجاس واقعاسخت بودباچشم بستھ

 اقااوردیمشون -مرد

 بعددستمالی کھ چشماموبستھ بودوکشیدپاین

یھ مردی تومایھ ھای سن فرھادباقیافھ ای جدی وپوستی سبزه قوی ھیکل 

 جلوروم بودنگاھی بھ پژمان ونسترن کردم
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مردپوزخندی زدوگفت بھھ نوچھ ھای آق فرشادخودمون چطورین بھ ضیافت 

 ماخوش اومدین

 مان تقاالمیکردتاچیزی بگھپژ

مرده رفت سمت پژمان وگفت اخھ نمی تونی حرف بزنی بعدبامشتش محکم 

 زدتوشکم پژمان

 چشمای پژمان ازدردجمع شد

 رفت سمت نسترن بادستش چونھ نسترن وگرفت گفت بدمالی نیستی

اومدسمت من چونموگرفت تودستش کھ صورتمویھ وردیگھ کردم محکم 

 منونگاه کنترچونموکشیدوگفت 

 امامن بھ حرفش توجھ ای نکردم

 دیدبھ حرفش محل نمیدم

صورتشواوردجلوگفت ازدخترای تخس خوشم میادوخواست ببوستم کھ محکم 

 باپام زدم وسط پاھاش ازدردنعری کشید

 بعدمثل ببرزخمی حملھ کردبھم وتامی تونست زد
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 ازدردنفسم حبس شده بودامانمی خواستم فکرکنھ ضعیفم

 گرفت وبلندم کردازموھام 

 گفت بامن لج میکنی منومیزنی بالیی سرت بیارم تاھرلحظھ ارزوی مرگ کنی

 ببرینشون زیرزمین ویال تابھ موقعھ اش حسابشونوبرسم -مرد

 چندمردماروبردن اخرویالوازبین چندنخل بلندگذشتیم

 ازچندپلھ پاین رفتیم درزیرزمینی روبازکردن ومارو انداختن تو زیرزمین

 نمون بستھ بوددست ودھ

 نگاھی بھم کردیم

 نمیدونم ساعت چندبودکھ کسی اومدداخل ودھنمونوبازکرد

 گفت : فعالدھنتونوبازمیکنم بچھ ھای خوبی باشیدجیغ جیغ نکنید

 رفت...

 بعدازرفتنش گفتم حاالچیکارکنیم؟

 چرااینطوری شدناروخوردیم -نسترن

 منم نمیدونم بایدصبرکنیم -پژمان 
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 کرمیکردم یھ لحظھ یادشورتم افتادمھمینطورکھ داشتم ف

 دادزدم گفتم فھمیدم بعدیھوساکت شدم

 بھ نسترن گفتم بیادستاتوازپشت بیارنزدیک شلوارم

 چی؟؟ -نسترن

بھ حرفم گوش کن بعدازاین کھ نسترن اومدپشتم ھردوتامون پشتامون  -من

 بھم بود

 گفتم دستتوبکن توشلوارم

 فرین االن وقت شوخیھ -نسترن

 ت باتعجب نگامون میکردپژمان داش

 نسترن وقتوتلف نکن دستتوبکن توشورتم یھ گوشیھ دربیارفھمیدی -من

نسترن دیگھ ساکت شددست توشلوارم کردبعدازتوشورتم گوشیودراورد 

 گذاشت کف دستم

 منم یکوفشاردادم بعدیواش گفتم ھمھ چیزبھم ریخت ماروگرفتن

 صدای پا اومد
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 نسترن گوشی روگذاشت باصدای بلندگفتمبگیربذارسرجاش نسترن, ھمین کھ 

 کمک کسی نیست مارودزدیدن ھمھ چیزبھم ریختھ

 ھوی کولی چرادادمیزنی ھاع -مرده

 کمک کسی نیست اینامارودزدیدن -من

 مرده اومدویکی خوابوندتودھنم کھ پژمان گفت بی شعورچرامیزنیش ھم

 پوالروبرداشتین ھم مارودزدیدین جنساروھم ندادین

 کاری داخل شدگفت چھ خبرهھمون اصلی 

 ھیچی اقااین دختره بازکولی بازیاش شروع شده -مرد

اقاشون پوزخندی زدگفت بذاسرصداکنھ کسی نیست کھ نجاتش بده دوشب 

 دیگھ ترتیبشونومیدیم اللخصوص این زبون درازو بعد ھردوشون رفتن

 پژمان یواش گفت بھ نظرت فرشادصدای ماروشنیدیانھ

 فھمیده باشھنمیدونم خداکنھ 

دوروزازدزدیدنمون گذشتھ بودکھ یھ مرد اومد ومنواززیرزمین برد نمیدونستم 

 کجامی خواست ببره....
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پشت حیاط ویالرودورزد,رفت قسمت در ورودی ویالچندپلھ باالرفت دربزرگ 

 سالن وبازکرد

نگاھی بھ ادمایی کھ درحال رفت وامدبودن انداختم رئیسشونم کھ نمیدونستم 

 ش چیھ روی یھ مبل بزرگ دررأس سالن نشستھ بودھنوزاسم

اون مرداحمق منوبردوزدپشت پام کھ دوالشدم وبازانوجلوی پای رئیسش 

 افتادم

رئیسش بھ جلوخم شدویھومحکم ازپشت موھام گرفت کشیدگفت: ببینم امشب 

 کھ مجبورشدی پارتینر*س*ک*س*چندتا مردشدی بازم زبون درازی میکنی

 بعدقھقھ ای زد

 ھ ترس ھمھ وجودموگرفتیک لحظ

اوخی ترسیدی بایدم بترسی برودعاکن یکی ازبدترین مردای کھ می  -رئیس

 شناسم امشب نیادکھ ھمون یھ دونھ تاصبح دخلتومیاره

بعدخیلی جدی بھ اون مردی کھ من واوردبودکردوگفت:ببرش بده زبیده اماده 

 اش کنھ برای شب...
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 رفتیمازپلھ ھای مارپیچھ وسط سالن بھ طبقھ باال

 واردیکی ازاون ھمھ اتاقی کھ باالبودشدیم

یھ خانوم ھیکلی باپوست سبزه چشمای درشت سبزاونجابودبادیدن ما بھ سمت 

 مرده رفت وباھاش دست داد

 اینوبرای امشب بایددرست کنی -مرد

 چشم اقا دلبری میکنم بھ رئیس بگو -زیبده 

 سایل زیبده کردممرده بعدازسفارشات رفت نگاھی بھ اتاق بزرگ وپراز و

 زن اخمووکم حرفی بود

 پاشوببینم بریم حموم -زیبده

 چی بریم ؟؟ من خودم بلدم برم -من

نچایی بچھ من خودم می برمت نترس "ھمجنس باز" نیستم بعدش -زیبده

 ھرچی توداری من بیشترشودارم

 " دھنم ازاین ھمھ رک وبی حیایش بازمونده بود"

 حتمامی کشتنم کمی فکرکردموای اگھ می فھمیدگوشی ھمرامھ 
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 باشھ حرفی نیست فقط من دستشویی دارم -من

 باھم میریم -زبیده 

 نھ نمی شھ ازنوع دومش دارم بعدش خیلی بدبوه نمی شھ -من

 اه اه حالم بھم خورد بروگمشواونجاس -زیبده

وارددستشویی شدم کمی صبرکردم بعدسیفونوبازکردم دست کردم توجیب 

 میرفت گوشی روشورتم بایدمینداختم 

 اینطوری بیشترتوخطربودیم

 گوشی روتوتوالت فرنگی انداختم دستاموشستم رفتم بیرون

 لبخندی زدم گفتم من اماده ام بریم

 زبیده جلوتررفت

 بعدمن واردشدم تک تک لباسامودراوردم

 ھمینطورایستاده بھ من زول زده بود

پوشیدی خاک  وقتی شلوارمو دراوردم بادیدن شورتم خندیدوگفت این چیھ

 توسرت شب خودم یھ شورت تووپ میدم بپوشی
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من ونشوندروصندلی وتاجای کھ تونست کف مالی کردکیسھ کشید بعداب کشی 

کرد گفت بیرون منتظرم بعدرفتنش شورتودراوردم جیبشوکندم خودشوتوسطل 

 توی دستشویی انداختم

 رونیھ حولھ کوتاه بھ رنگ صورتی گذاشتھ بودتوحموم پوشیدم رفتم بی

 منونشوندروصندلی موھاموخشک کرد

 بعدیھ ارایش غلیظ عربی کرد

 خنده ای مستانھ ای کردوگفت مردای اینجاارایش عربی دوست دارن

مدل موھاموبازوبستھ درست کردیھ تیکھ روازجلوروپیشونیم بردتاپشت گوشم 

 بعدیھ تاجی کھ روپیشونی ریختھ می شدروپیشمونیم زیرموھام زد

 رواردچشمای عسلیم جلوه خاصی پیداکرده بودواقعاچیزجالبی د

 پاشولباستو بپوش -زیبده

 وقتی ازتوی کمدپرازلباسش یھ لباس لیمویی خوشرنک سرتاسرحریرودراورد

 دھنم بازمونده بود
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لباس فیت تنم بود باالتنھ اش دکلتھ بودتاروی باسن تنگ میشدبعدیکم گلوش 

اززیرش پوشیده بودم پیدا وازچھارطرف چاک داشت بندشورت لمبادی کھ 

بود یھ جفت کفش پاشنھ دارلیمویی پام دادبعدیھ پابندکارشده موچ پام بست یھ 

 بازوبندست پابندبھ بازوی سمت راستم

 یھ روبندھم رنگ لباسم کھ فقط چشمام پیدابود برام بست

 چرخی دورم زدوگفت واوووو چی شدی

 رئیسشبعدازچنددقیقھ یھ مردی اومد دنبالم ومنوبردپیش 

 اقااوردمش -مرد

 صدای بلندموسیقی ازپاین می اومد

 پرفکت دست مریزادزیبده چیکارکرده -رئیس

 بعدجلوترازمارفت ومام ازدنبالش رفتیم

 وقتی ازپلھ ھاپاین میرفتیم نگاه ھمھ بھ ما بود سالن پرازجمعیت بود

رفتم تورأس مجلس کھ کلی مردکت وشلواری ایستاده بود وقتی تودیده ھمھ 

 رارکرفتم قلبم می زدق
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سرموبلند کردم ونگاھی بھ مردایی کھ اونجابودن انداختم اما نگاھم توی 

 دوگوی سیاه افتاد

 " نھھھ فرھاد اینجاچیکارمیکردنکنھ ھم دست ایناس"

 

 واقعاازدیدن فرھادشوکھ شده بودم ونمیدونستم اینجاچیکارمیکنھ

 فرھادنگاھی بھ سرتاپام کردوروی چشمام مکث

 چھره اش چیزی معلوم نبودازحالت 

 قلبم گرومپ گرومپ میزد

یکی ازاون مرداگفت این لیدی کیھ نمی خوادروبندشوبازکنھ تاببینم صورتشم 

 بھ اندازی ھیکلش زیباست یانھ یاشارجان

 " مرتیکھ ھیزبروعمھ تودیدبزن واال"

اووووف بالخره فھمیدم اسمش چیھ این اسب ابی یاشارخره بوده"بی ادبم 

 ن"خودتونی

 دستشوسمت صورتم اوردوبایھ حرکت روبندوبرداشت -یاشار
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 روبندافتادجلوی پام

 ھمھ مردایھ صداگفتن براوووووو

 نگاھی بھ صورت متعجب وخشمگین فرھاد انداختم

 ھنوزتوکف اومدن فرھادبودم یعنی ھم دستن

 یاشار روبھ ھمھ کردوگفت شکارجدیده قیافھ پریتی شونبینین یھ زبونی داره

 دبھ فرھادوگفت مانی جان می پسندی این تحفھ امشب من برای توهبعدروکر

 امابھ شرطی اینکھ یھ دست قماربزنیم

 چطوره؟؟؟

" چی ؟؟ مانی ؟ اینجاچھ خبره مگھ این گوریل انگوری خودمون 

 فرھادنیست"

موافقم رفیق امایھ دوررقص کھ می تونم بااین  -فرھاد یاھمون مانی

 پارتینرخوشکلت بکنم

 اره اره بروخوش باش عزیزم -یاشار

 ھمراه فرھادبھ سمت پیست رقص رفتیم
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 خیلی دلم می خواست زودتربدونم این اینجاچیکارمیکنھ

 قسمت خلوت وکمی تاریک روانتخاب کردیم برای رقص

 ھمین کھ روبروی ھم قرارگرفتیم باخشونت تمام منوکشیدتوبغلش

دم گرمای دستاشودورکمرم حلقھ کرد منم دستمودورگردنش حلقھ کر

 تنشواحساس میکردم

 سرشونزدیک صورتم اوردواروم غورید

 تواینجاچیکارمیکنی -فرھاد

 خودت چیکارمیکنی؟ -من

اول من پرسیدم نکنھ ھم دستشونی واون زنگ ھمھ اش الکی بودبھ  -فرھاد

 فرشادگفتم بھت اعتمادنکنھ قبول نکرد

انداختم اون بانگاھی دلخورومتعجب بھش نگاه کردم گفتم من جونموبھ خطر

 وقت تواینجوری فکرمیکنی

این چھ وضعیھ کھ اومدی  -دستشوباخوشنت ازگردنم تاپاین کمرم کشیدوگفت 

 پیش این ھمھ مرد
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 ھع مگھ دست منھ بعدش توچرااسمت مانیھ -من

 بمانداون دوتای دیگھ کجان؟ -فرھاد

 توزیرزمین ھمین جا

 ھمینطورکھ می رقصیدیم حرف میزدیم

نبودامایھ لحظھ فرھادمنویھ چرخ دادبعدروی دستاش خم من کھ اصالحواسم 

 کردبعدزیرگلوموپرحرارت بوسید

 خوبھ ھواسش بھ ھمھ جابودچون اھنگ تمومدشده بود

 موقع رفتن پیش بقیھ گفت ھیچ اشنایی نمیدی

 منم قبول کردم

 بعدازصرف شام وباالانداختن چندپیک شراب

ردای مست دیگھ بھ سمت فرھادومن ویاشاروپارتینریاشارباچندتاازاون م

 میزقماررفتیم

 من وفرھادیھ طرف بودیم یاشاروپارتینرش اونور

 ھمینطورکھ بازی میکردن وپیک پیک باالمی بردن

۱۵۴ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

 فرھادخیلی نمی خوردامایاشارمست مست بود

 فرھادم ھمینطورخیلی ریزریزسوال ازش می پرسید

 خوب یاشارکاراچطورپیش میره -فرھاد

گفت عاااالی چندروزپیش فرشادفرھانی رودورزدم اینم باصدای خماری  -یاشار

 یکی اززیردستای ھمونھ

بعدقھقھ ای زدوگفت معلوم نیست االن چیکارمیکنھ اون دوتای دیگھ اش ھم 

 توزیرزمینھ ھمھ ای محافظاشونوپخ کشتم

 " ھع وای پسری گوربھ گوری"

روخوب بین قمارھرچندلحظھ یھ بارپارتینرش کھ یھ دخترکم سن وسالی بود 

می چلوندوبھ ھمھ جای اون بدبخت دست می کشید" حالم ازاین کاراش بھم 

 می خورد"

 خوب حاالھم جنساروباالکشیدی ھم پوالرو؟ -فرھاد

 اره دیگھ -یاشار

 البدجای ھمیشگی گذاشتیش -فرھاد
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 اوھووووم-یاشار

 خوب رفیق مثل اینکھ باختی قماررومن بردم -فرھاد 

 بھ حرف گرفتی وبردییاشارخمارگفت اه توبازمنو

 بعدازجاش بلندشدگفت دوستان پایان مھمونی

 دستی بھ شونھ فرھادزدوگفت شب کھ درخدمتتیم اتاق ھمیشگی

 مھموناکم کم رفتن

یاشاراون دختره ھمراه من وفرھاد باالرفتیم وقتی خواستیم وارداتاق بشیم 

 یاشارگفت ھی دخترامشب جون سالمی بھ درنمی بری بعدرفت"یعنی چی"

ھمراه فرھادوارداتاق بزرگ ولوکسی شدیم منظوراین احمق چی 

 بودفرھادلبخندخبیثی زدوگفت یعنی من تو*س*ک*س*خشنم بعد

 پرتم کردروتخت وخودشم افتادروم کامالزیرفرھادبودم

 چیکارمیکنی وحشی شدی -من

ھیسس اتاق دوربین  -پاھاموبین پاھاش قفل کرد بعدسرشوادردجلو گفت 

 ی بیننمخفی داره دارن م
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بعدریزریزشروع بھ بوسیدنم کرد چشمام صورتم ...ودراخرلباشوروی لبام 

 گذاشت

 توخلصی شیرینی فررورفتھ بودم

نگاھی بھ صورتم کردوگفت امشب چقدردلبری کردی یھ ھفتھ اس کلفت 

 کوچولوومعشوقھ َملسمو ندیده بودم

 " این درست بشونیست حیف من کھ بخوام بھ این دلببندم"

 جووون دلم برااین نگاھای ُمنگلیت تنگ شده بود. ای -فرھاد

بازشروع بھ بوسیدنم کردنفسام تندشده بودامادلم نمی خواست وابدم اون 

 بخاطردوربین کھ کارگذاشتھ بودن این کارارومیکرد

سرشوسمت گوشم اوردباصدای کمی مرتعش اروم گفت االن باعشوه میگی 

 عزیزم بریم توحموم فھمیدی

 ردمباسرحرفشوتعیدک

 عزیزم بریم حموم اونجابھتره -باصدای گرفتی بلندگفتم 

ای جوووونم تو وان بریم عزیزم  -فرھادم متقابلن باصدای بلندگفت

 بعددستموکشیدودستشودورکمرم حلقھ کرد
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 رفتیم سمت حموم درشوبازکردمنوکشیدتوحموم...

 

 وقتی کشیدم توحموم گفت بیرون نمی شھ حرف زد

 فکرکردم می خوادکارای خاک برسی بکنھ""نفس راحتی کشیدم 

 رفت , اب وبازکرد بعداومدنزدیک من دستاشوگذاشت روی دیوارپشت سرمن

 داشتم باتعجب بھش نگاه میکردم کھ چشم وابرویی اومدگفت چیھ؟

 ھیچی حرفتوبزن -من

 فرھادجدی شد وگفت زیادوقت نداریم بایدیھ کاری بکنیم

 چیکارمثأل؟ -من

 اون پوالشویاجنساروکجامیذارهمن میدونم  -فرھاد

 خوب اینکھ خیلی عالیھ -من

 اره اماکی بازش کنھ -فرھاد

 چیو؟ -من
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گاوصندوق یاشارو اون یھ گاوصندوق بزرگ توی ھمین طبقھ وتوی  -فرھاد

 کتاب خونھ اش داره پشت قفسھ کتاباش

کجاش مشکلھ من بلدم درگاوصندوق بازکنم البتھ ازخیرسربابامھ اون  -من

 میکردتاگاوصندوق بازکردنویادبگیرم مجبورم

 افرین بدردیھ چیزی خوردی -فرھاد

 یکی زدم توشکمش گفتم گوربھ کوره

 اخھ جوجودستات برای من دردنداره ولی بازم بایدتنبیھھ بشی -فرھاد

 بعدشروکردبھ قلقلک دادن من

 باخنده بریده بریده گفتم نکن جوون عزیزت بیابریم دیرشد

 کشید بعدبھ من اشاره کرد منم پاورچین ازدنبالش رفتمفرھادیھ سرک تواتاق 

 یواش درو بازکرد نگاھی بھ بیرون کرد بعدباھم بیرون رفتیم

 اون اطراف کسی نبود بھ تھ راه روی طبقھ باالاشاره کرد

 بایدبریم اونجافھمیدی -فرھاد

 اوھوم -من
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 ونھمین کھ خواستیم ازکناریکی ازاتاقاردشیم  یھ نفرازاتاق اومد بیر

 فرھادمنوچسبوندبھ دیواروادای این مردای خماررودراورد..

 ھواسم بھ مرده بودکھ تلوتلوخوران رفت پاین

 فرھادخودشوکشیدکنارگفت امشب من چھ فیضی بردم بعدنگاھی بھ لبام کرد

" کثافط" حاالم اونطوری نگاه نکن دلتم بخوادمن ببوسمت معشوقھ کوچولو 

 بیابریم تایکی دیگھ نیومده

باسنجاقی کھ ھمرام بود دراتاق وبازکردم فرھادرفت داخل دوربین 

 وازکارانداخت

" این بی شعورکھ بلده دوربینوازکاربندازه پس چرامال اتاق 

 خودمونوازکارننداخت سواستفاده گرررر"

رفت سمت قفسھ کتابا دستشو رودیوارکشید کتاب خونھ رفت کنارودری بازشد 

 شد یھ گاوصندوق قول پیکر نمایان

 اول باید ھمھ چیزشوازکارمینداختم

 رفتم جلووشروع بھ کارکردم
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 نمیدونم چقدرگذشتھ بودکھ درگاوصندوق باصدای تیکی بازشد

 اوووو چھ خبره اینجا

 فرھاد رفت جلو چمدون پول وباچمدون جنسابرداشت

 گفت بھ بقیھ چیزادست نزن بیابریم

ن بارفرھاددوربین اتاق ھمونطورکھ اومده بودیم رفتیم سمت اتاق خودمون ای

 خودمونم ازکارانداخت

 فرھاد : اینجاتراس داره بایدیھ طوری بریم پاین

 نگاھی بھ پاین انداختم یکم ارتفاع داشت

نگاھی بھ مالحفھ تخت کردم برش داشتم یھ مالحفھ اضافھ ھم بوداونم 

 برداشتم دادم فرھاد,محکم بھم گره زدشون

 بعدبھ نرده تراس گره زد

 تقریباتاپاین رفتھ بوداماباید یکمیشومی پریدیم

من اول میرم چمدونارومیذارم توماشینم بعد میام اینجاباھم بریم بچھ  -فرھاد

 ھاروھم ببریم,من این ویالرومقل کف دستم بلدم
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 باشھ برو -من

 فرھاد ازمالحفھ ھاگرفت رفت پاین منم چمدونارویکی یکی انداختم

 اق خاصی نیوفتھ...دلم شورمیزدودعامیکردم اتف

 

 بعدازچنددقیقھ کھ برای من مثل سال گذشت فرھاد اومد

 وبااشاره گفت کھ منم برم پاین

دستمومحکم دورمالحفھ ھاحلقھ کردم ویواش یواش رفتم پاین بھ تراس طبقھ 

 پاین رسیده بودم

 نگاھی بھ پنجره اتاق پاین انداختم نورکمی اتاق رو روشن کرده بود

 ری کھ بھ تخت بستھ بود رفت دختره جیغی کشیدمردی بھ سمت دخت

 منم ترسیدم وحول شده دستام ازمالحفھ کنده شدوروی ھوامعلق شدم

 فکرکردم االنھ کھ بمیرم

 پرت شدم بغل فرھادوھردوباھم خوردیم زمین من روی فرھادبودم واونم زیر

 صورتامون فیس توفیس ھم بود وفرھادھنوزدستش محکم دورکمرم بود
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 بھم کردیمنگاھی 

فرھادسرشو اوردباالوبوسھ ای رولبم زدوگفت : تواسمونادنبالت بودم اما 

 توبغل خودم پیدات کردم

 جات خوبھ پاشولح شدم بقیھ اش رفتیم خونھ انجام میدیم عزیزم

 "پوووف بازاین خیاالت برش داشت"

 ولی خدایی چھ ھیکلی داره اصالدردم نیومد, خوب شد بغل فرھادافتادم"ھھھ"

ھام روزمین شنی اذیت می شد ولی مجبوربودم کفشام صدامیدادبخاطرھمین پا

 باالگذاشتھ بودمش

 وقتی نزدیک درزیرزمین رسیدیم فقط یھ نگھبان داشت

 فرھاد رفت ونگھبانوناک اوت کرد

 کلیدوازجیبش برداشت ھردو رفتیم توزیرزمین

 نسترن وپژمان ھنوزھمونطوردستاشون بستھ بود

 نبادیدن ماتعجب کرد

 اماوقت سوال جواب نبود
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 دستای نسترنوبازکردم فرھادم دستای پژمان وبازکرد

 بریم توراه تعریف میکنیم االن وقت نیست -من

 ھرچھارتامون رفتیم طرف ماشین فرھاد

 یکی بایدسرنگھباناروگرم کنھ یکی دروبازکنھ -فرھاد

 من میرم سرنگھبان وگرم میکنم

 پژمانم دروبازکنھ

 اییدچطورسرشوگرم میکنی؟میشھ بفرم -فرھاد

 حاالتوبھ این کاراش چیکارداری -من

 فرھاددیگھ چیزی نگفت

 منم رفتم سمت نگھبان

 نگھبان بادیدن من چشاش برقی زد

 ھرکسی بودچشاش برق میزدواال حوری مفتی داشت میرفت طرفشون

نزدیکشون کھ شدم گفتم ببخشیدمن بادوس پسرم توحیاط بودیم یھوحالش 

 بیاین کمکبدشدمیشھ 
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 دوتاشون نگاھی بھم کردن

 منم بانازگفتم: خواھش میکنم

 باشھ بریم -نگھبانا

 دیدم پژمان رفت سمت درویواش دروبازکرد

ھمون یکم جلوتره من کفش پام نیست ھمینجاوای می ایستم شمازودبیاین -من

 نبودم ولش کنید

 ھمین کھ درکامل بازشد

 بھ حالت دوسمت ماشین فرھادرفتم

 سوارشم تاخواستم

 صدای اتیراندازی اومد

 انگاریاشارفھمیده بود

 توقف جایزنبود

ھمین کھ پاموگذاشتم توماشین ,ماشین خواست حرکت کنھ ھنوزاون 

 پامونذاشتھ بودم کھ احساس دردشدیدکردم
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 پام تیرخورده

 صدای تیراندازی میومد....

 وصدای یاشارکھ میگفت جلوشونوبگیرین...

 

 شین ازدرنمی تونستم نفس بکشموقتی خودموانداختم توما

فرھادماشینوازمحلکھ دورکردھرچندکلی تیراندازی کردن اما 

 خداروشکرازاونجا

 نجات پیداکردیم

 غصھ نخوریدتاچنددقیقھ دیگھ پولیسامیریزه وھمھ شونومیبره -فرھاد

 ازدردداشتم بھ خودم می پیچیدم

 وای توروخدایھ کاری کنیدفرین تیرخورده حالش بده -نسترن

رھادخیلی ریلکس گفت بیمارستان کھ نمی شھ بردویالھم ناامنھ یکم ف

 صبرکنیدمی بریمش اپارتمان من کسی جاشوبلدنیست

 عرق شورشورمی ریخت ازسروصورتم
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 نسترن دستموگرفتھ بودوھمھ اش قربون صدقھ ام میرفت

 بعدازمدتی بھ یھ اپارتمان کوچیک رسیدیم ماشینوتوپارکینگش پارک کردیم

 ناروگرفتھ بود نسترن وپژمان منوکمک کردنفرھادچمدو

پژمان دیدخون ریزی زیاددارم یھ دستشوانداخت زیرزانوھام ودست 

 دیگشوزیرسرم بلندم کرد

 ازفرھادواقعاتوقع این ھمھ بی توجھ ای رو رونداشتم

 فرھاددراتاقی روبازکردگفت پژمان بذارش روتخت

معلوم بود تیربھ رونم بااون لباس افتضاحی کھ من تنم بودتمام پروپاچم 

 خورده بود

 بعدازچنددقیقھ کھ برای من مثل سال بود

 فرھادوپژمان وارداتاق شدن

 نسترن گریھ میکردگفت نمی شھ بیمارستان ببریمش

 فرھاد دادزدنھ احمق ھمھ مونودستگیرمیکنن نمی فھمی

 پژمان باالی سرش وایستانسترن بیاکناردست من
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 بعدخودش پیرھنم وباالترزد

 ابرپژمان وفرھادخجالت کشیدمدربر

 یھ پارچھ گرفت وباالی رونموبست

 پژمان یھ پارچھ تودھنم گذاشتھ بودتاجیغام خفھ باشھ

 فرھادچاقویی روداغ کرد پاموبیتادین زد بعدکمی برش داد

 ازدردداشتم میمردم دستای پژمانومحکم فشارمیدادم

اج بھ بخیھ داشت بعدازمدتی کھ واقعاسخت گذشت فرھادگولولھ رودراورد احتی

 اماھیچ وسیلھ ای نبود

 فرھاد,رونموبانخ دوخت بعدمحکم بست گفت تابھ تھران برسیم بایدتحمل کنی

 اونجایھ دکتراشناداریم میادمی بینتت البتھ اگرتااون موقع نمیری

 نای حرف زدن نداشتم

 فقط بادلخوری نگاش کردم

 چندتامسکن خوردم تادردم کمتربشھ

 نداشتامابازم فایده 
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 نمیدونم چندنیمھ شب بود

 نسترن پاین تخت خوابیده بود

 ولی من ازدردخوابم نمی برد

ھم ازدست فرھادناراحت بودم ,حتی اندازه پژمان ھم ناراحت ونگران نشده 

 بود

 الی دریواش بازشد....

 

 ازبوی ادکلن تلخی کھ پیچیدتواتاق فھمیدم فرھاده

 خودموبھ خواب زدم

 فھمیدم داره بھ تخت نزدیک میشھازصدای قدمھاش 

 اماتوجھ ای نکردم

 سنگینی نگاھش واحساس میکردم

 گرمی دستش کھ صورتمواروم نوازش می کرد

 بعدلبای گرمش کھ اروم پیشونیموبوسید
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 قلبم تندتندمیزد خداخدامیکردم نفھمھ

 کمی مکث کردبعدصدای ارومش کنارگوشم

 داره برای من می تپھ گفت: میدونم بیداری ازضربان قلبت معلومھ کھ

 قلب من غلط کرده برای توبھ تپھ -فوری چشماموبازکردم گفتم

بازوحشی شدگازنامحسوسی ازاللھ گوشم گرفت گفت تالحظھ مرگت زبونت 

 درازه

 زودخوب شوکلی کارباھم داریم معشوقھ کوچولوی من

 بعدمثل یھ بادرفت

 "پوووف روانیھ"

 صبح زودحرکت کردیم

 کھ نمیدونم مال کدوم دوس دخترش بودیھ دست لباس زنونھ 

 برام دادوگفت بپوش ,امایھ باراستفاده شده است

 ھرچندبرای توفرقی نداره

 "باھربارحرف زدنش بیشترمیسوزوندم "
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 حالم زیادخوب نبودضعف داشتم

 ازھرپلیس راھی کھ عبورمیکردیم کلی دعامی خوندم کھ گیرندن

 ی لومیرفتوگرنھ بااین تیری کھ من خورده بودم ھمھ چ

 بعدازکلی راه بھ تھران رسیدیم

 وقتی واردحیاط شدم

 فرشادوفرزین وایدارودیدم کھ منتظرمابودن

 بھ زورمی تونستم راه برم

 فرشادبادیدنم بھ سمتم اومد ومحکم بغلم کرد

 گرمی آغوشش بھم ارامش داد

 کنارگوشم گفت خداروشکرسالمی

 اپارتمان مارفتیمباایداوفرزینم احوال پرسی کردیم بعدھمھ بھ 

 فرشادبھ دوستش کھ دکتربودزنگ زد

 بعدازنیم ساعت دوست فرشاداومد

 من تواتاق خودم روتختم درازکشیده بودم
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 ھمھ ھمراه فرشادودوستش وارداتاق شدن

 دوست فرشادگفت چھ خبره ھمھ اومدین برین بیرون فقط فرشادباشھ

 فرھادگفت من خستھ ام میرم استراحت کنم

 بیرون وبی خیال رفت

 بقیھ ھم ازدنبالش رفتن

 فقط فرشادودوستش موندن

 دوستش اومدجلوشلوارموباقیچی پاره کرد

 خیلی سخت جونی چطوربااین وضعیت زنده ھستی -نگاھی بھ پام انداخت گفت

 واقعا این ھمھ صبروبایدستود

 " ھع کاش بقیھ ھم میدونستن"

 تمام مراحل وازاول انجام داد

 ردپاموبی حسی زدبعدبخیھ ک

 البتھ جای بخیھ میمونھ -گفت 

 من مشکلی باجای بخیھ ندارم فقط این دردلعنتی کم بشھ
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 بعدازاینکھ کارش تموم شدیھ نسخھ نوشت دادبھ فرشادتاتھیھ اش کنھ

 گفت بایدروزی یھ بارباندش عوض بشھ

 فعالچندروزی رواستراحت کنم

 خدافظی کردورفت

 ای گرم ومردونھ اش گرفتبعدازرفتنش فرشادنشست کنارم دستمو بین دست

 واقعاازت ممنونم توجوون ھمھ رونجات دادی حاالم خوب استراحت کن-فرشاد

 رفت...

 

 چندروزی ازاینکھ توخونھ استراحت میکردم

 میگذشت حالم بھترشده بود

 ایداھرروزباندرونم وعوض میکرد

 نشستھ بودم توسالن ایداونسترن می خواستن برن بیرون

 دست نزنیامن خودم میام عوضش میکنمفرین بھ پات  -ایدا

 اوھوم باشھ برین -من
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 بعدازرفتن ایداونسترن جلوی تی وی نشستھ بودم

 طبق معمول این چند روزفقط می خوردم"چیھ مریضم می فھمی مریض"

 نزدیک غروب بود ھنوزایداونسترن نیومده بودن

 مبخاطرراحتی پام یھ پیراھن عروسکی کوتاه تاباالی زانوپوشیده بود

 موھامم بازدورم ریختھ بود

 زنگ در زده شد

 "کیھ یعنی"

 رفتم سمت درازچشمی دیدم اماکسی معلوم نبود

کیھ؟ ِاین بارزنگ ھمینطورپشت ھم زده شد" ای باباکیھ اذیت میکنھ  -من

 البدفرشاده"

 ھمین کھ دروبازکردم باقیافھ گرویل انگوری خودمون مواجع شدم

 دست بھ سینھ ایستاده بود

 ست بھ سینھ شدم گفتم : امرتونمنم د

 " ازروزی کھ ازبندربرگشتھ بودیم ندیده بودمش"
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 جوونم جذبھ بروکنار -فرھاد

 بعدزدتخت سینھ ام اومدتودرم بست رفت نشست روکاناپھ

 منم ھمینطورداشتم بھ پرروییش نگاه میکردم

 چیھ مثل وزغ داری منونگاه میکنی برویھ چی بیاربخورم -فرھاد

 م نشستم روی مبل روبھ روشبی توجھ رفت

چیھ نمی بینی مریضم جای اب میوه برای من بیاری میگی من ازت  -من

 پذیرایی کنم

اومدکنارم نشست وگفت اوخی مریضی من راھای بھتری بلدم برای خوب 

 شدنت

 بھ من دست بزنی جیغ میزنم -من

 ببین خودت منحرفی بعدبگوفرھادبده تخسیرخودتھ کھ منم بھ فکرش -فرھاد

 میندازی

 بروبابا -من

 کجادرخدمتیم تازه اومدم دیدن معشوقھ کوچولوی خودم -فرھاد
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طره ی ازموھامودورانگشتش پیچیدوگفت مریضی بھت ساختھ اب رفتھ 

زیرپوستت این لباسم خیلی بھت میادپاھای خوش تراشت وزیباترمیکنھ 

 وادمووسوسھ برای لمسش

 "این بازدیونھ شد"

 کشیدکھ نفسم حبس شددستی بھ ران لختم 

 اروم دستشوتاباالی رونم اورد

 دستموروی مچ دست گرم وقویش گذاشتم وباعصبانیت گفتم دستتوبکش

نفس صداداری کشیدگفت حیف حالت خوب نیست وگرنھ بھت حالی  -فرھاد

 میکردم, حاالم بروجعبھ کمک ھای اولیھ روبیارباندپاتوعوض کنم

 نمی خوادایدامیادعوض میکنھ -من

بیکارنیستم بیام کارای توروانجام بدم ایداخودش خواھش کردشب  -ادفرھ

 دیرمیاد

پوووف " رفتم سمت اشپزخونھ ھنوزدرست راه رفتھ نمی تونستم لباسمم 

 پیش این ھیزخان ناجوربود

 جعبھ روبرداشتم اوردم روی میزجلوی فرھادگذاشتم
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 دیدم نگاه فرھادیھ جای دیگھ اس

یقھ خودم " وای خاک توسرم وقتی خم شدم  نگاھشودنبال کردم ورسیدم بھ

 ھمھ چیزم بیرون ریختھ"

فوری دستموروی سینھ ام گذاشتم واخم کردم ,پوزخندی زدوگفت بھت گفتھ 

 بودم  ازرنگ پوستت خوشم میاد

 میشھ کارتوانجام بدی بری -من

 اخھ توحالت خوب نیست خیلی خون ازت رفتھ بذاربعدخوب شدنت -فرھاد

 حال من دارهچھ ربطی بھ  -من

 فرھادابروی باالانداخت گفت نداره راضی ھستی

 چی میگی تومن نمی فھمم -من

 فرھادخودشوکشیدسمت من

 منم خودموعقب کشیدم " تازه منظورحرفشوفھمیدم"

 تو دیوونھ ای -من

 خودت گفتی مشکلی نداری-فرھاد
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 من غلط کردم باجدوابادم منظورمن این بودباندوعوض کن

 ملیات بعدازبانددیگھاھایعنی ع -فرھاد

 پوووف

 دیگھ چیزی نگفت نشست جلوی پام رو زمین

کمی معذب بودم پیرھنم وکشیدم پاین تر, امااونم نامردی نکردپیرھن 

 وبیشتردادباالگفت بذاربھ کارم برسم

 باند دوررونم وبازکردبیتادین ریخت روزخمم کھ لبموگازگرفتم

 شروع بھ کارخودش کردنگاھی بھ صورتم بعدبھ لبام انداخت دوباره 

 کارش کھ تموم شدرفت دستاشو شست

 خیلی  بده جای زخمت می مونھ امااشکال نداره بازم برای من َملسی -فرھاد

 بعددستی دورلبش کشید

 " من نمیدونم این کجای ننھ باباش بوده کھ انقدرھیزشده"

 بروکارت کھ تموم شد -من

 دست مزدم پس چی میشھ مگھ الکیھ -فرھاد
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خاطریھ زره کارمی خوای پول بگیری واقعا کھ " بعدازجام پاشدم" میرم ب -من

 کیف پول موبیارم

 ھمین کھ خواستم ازکنارش ردشم

 بازوی لختم توپنجھ ھای گرمش اسیرشد

 نھ دیگھ دست مزده من بابقیھ فرق داره -فرھاد

 صورتامون روبھ روی ھم قرارداشت بھ اندازه یھ کف دست

 میکردممن داشتم باتعجب نگاش 

 لبخندی زدبعدلبای گرمشورولبام کذاشت وپرحرارت شروع بھ بوسیدن کرد

 دستشومحکم دورکمرم حلقھ کرده بود

 انگارمنم معتادبوسھ ھای یواشکیش شده بود

 فرھادنگاھی بھم انداخت گفت توام ازاین یواشکی کام گرفتناخوشت اومده

 " این بازخودشیفتھ شد"

 ادنخیرکی ازکارزوری خوشش می -من

 ھع خداکنھ -فرھاد
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 بعدخم شددستی بھ موچ پام کشیدوپابندموبازکرد

گرفت جلوصورتموگفت: اینومی برم تاتوباشی دیکھ جایی ببندیش فقط پیش 

 من بایدببندی بعد لپموکشیدبره ناقالی منی فھمیدی بای بای...

 

 منومبھوت وسط سالن جاگذاشت ورفت...

 

 رددیگھ ندیدمشبعدازاون روزی کھ فرھادباندپاموعوض ک

 دوست فرشادبخیھ پاموکشید

 حالم خیلی بھترشده بود

 اماانگارقلبم یکمی دلش شیطنت می خواست"ازدست رفتم"

 یک ماھی می شدکھ فرھادوندیده بودم

اگرراستشوبخوام بگم دلم براش تنگ شده بود وقتی بھ اتفاقاتی کھ بینمون 

 شیرین میزدزیردلمگذشتھ بود فکرمیکردم قلبم مچالھ می شھ, ویھ حس 

 ازصبح برف می بارید
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 منم بیکار توتراس اتاقم نشستھ بودم

یھ بافت سفیدکوتاه تازیرباسنم پوشیده بودم بایھ شلوارمخملھ برموداکھ پاھای 

 سفیدوکشیده موقشنگ ترنشون میداد

موھاموباکلیپس باالی سرم جمع کرده بودم ازروی بی حوصلگی یھ خط چشم 

 ل والبتھ یھ رژه لب قرمزخوش رنگ تازه خریده بودممحوکشیده بودم یھ رم

ناک بزرگ نسکافھ ام دستم بودوازبخاری کھ ازدھانھ اش خارج می شدکلی 

 کیف میکردم ,درپارکینگ بازشد

 یھ ماشین مشکی قول پیکرتوپارکینگ متوقف شد

 منم بادقت داشتم میدیدم کھ کی ازماشین پیاده میشھ

 دتوی اون اورکت سیاھش معلوم شددرراننده بازشدوقامت بلندفرھا

 وقتی دیدم فرھاده دلم قیلی ویلی رفت

 اصالنمیدونستم انقدردلم براش تنگ شده باشھ

 توی اون اورکتش چقدرھیکلی ترشده بود

 رفت سمت درکنارراننده
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 بعددروبازکرد

یھ خانومی باپالتوی خزه قھوه ای روشن چکمھ ھای بلندموھای بلوندکھ 

 ریختھ بودبیروناززیرشال زمستونیش 

 پیاده شد

 بعدفرھاددرماشین وبست دستشودوربازوی اون دختره حلقھ کرد

 بادیدن این منظره قلبم وایستاد

 وقتی خواستن سمت در  وردی اپارتمان برن

 فرھادیھ لحظھ سرشوبلندکرد

 نگاھمون بھم دوختھ شد

 فرھادزودترنگاھشوگرفت ورفت

 وارفتھ توی تراس موندم

 توکھ کسی رودوس نداری پس خودتوجمع کن فھمیدی" " خاک توسرت فرین

 بازنگ تلفن خونھ ازتراس جداشدم رفتم تو

 تلفن وبرداشتم
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 بفرماین

 بیاباالکارت دارم"تق"

 فرھادبودچقدرجدی چقدربداخالق

نگاھی توی اینھ بھ خودم کردم ورفتم سمت واحدش زنگ وزدم منتظرشدم 

 تادروبازکنھ....

 یعنی چیکارم داره...

 

دربازشدوقامت بلندفرھادبا اون دم پایی الانگشتی سفیدمشکی مردونھ اش 

 بعدشلوارمخمل مشکی مردونھ وبعدیھ بافت یقھ ھفت مردونھ

 نگاه کردنت تموم شدبیاتو -فرھاد

 خودش جلوترازمن رفت

 منم ازدنبالش واردسالن شدم

 ھمون دختره کھ باھاش اومده بودپشتش بھ من رومبل نشستھ بود

 تم چیکارکنمنمیدونس
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 بروچای اماده کن -فرھاد

 دختره ازجاش پاشدگفت عزیزم بریم استراحت

 "ای ای ای این ھمون دخترعوضی دفع پیش بود"

 وقتی ازکنارم خواست ردبشھ یھ تنھ بھم زد ورفت

 ھمین کھ دختره تواتاق رفت

 مگھ من نوکرتم -روبھ فرھادکردم گفتم

 دستموکشیدبعدپشتموکردم خواستم برم کھ فرھادمحکم 

 پرت شدم توسینھ اش

 چیکارمیکنی وحشی -من

 بدون توجھ بھ حرف من منوکشیدتویکی ازاتاقا

 عشقم تاتولباساتوعوض کنی منم میام -بعدصداشوانداخت روسرش گفت

دراتاقوبست منوپرت کردروتخت گفت :چیھ یھ ماه نبودم ھارشدی یادلت برای 

 تنبیھ ھات تنگ شده

 اومدروتخت خیمھ زدروم
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 برواونورببینم -من

نھ دیگھ االن کھ خوب شدی پس کاره نیمھ تمومھ مونوتموم میکنیم  -فرھاد

 معشوقھ کوچولو این یھ ماه ھیچ کس طعم لباش مثل لبای تونبودبرام

 دستامومحکم باالی سرم بادستاش قفل کرده بود

 ھمھ اش می خواست ببوستم امامن صورتمویھ طرف دیگھ میکردم

 دستش گرفت وبادست دیگھ اش چونمومحکم گرفتدوتادستاموبایھ 

 لبامومحکم بھم فشاردادم

 عصبی شد

یھ کشیده محکم زد توصورتم گفت وای بھ حالت دیگھ بھ این کولی بازیات 

 ادامھ بدی من االن دلم فقط تورومی خوادفھمیدی پس اذیت نکن

 توام حتمابھ اندازی من دلت برای من تنگ شده بود

 ن کردناشکام شروع بھ ریخت

 بادیدن گریھ ام گفت المصب گریھ نکن انقدربودن بامن برات سختھ

 من االن بھ وجودت نیازدارم
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 این یک ماه خیلی برام سخت گذشت

 چندسالھ دارم تواتیش میسوزم

 پس تواذیتم نکن فھمیدی

 ھیچی ازحرفاش حالیم نبوداصالنمی فھمیدم چی میگھ

 حاالمثل یھ دخترخوب منوببوس -فرھاد

 اشومحکم رولبام فشاردادبعدلب

 مثل این تشنھ ازکویرمنومی بوسید

 بین دوکتفموبوسید

 اخھ توچراانقدشیرینی عروسک -فرھاد

 ولم کن می خوام برم -من

 فرھادجدی شدکجاھنوزمونده

دست ازسرم بردارمیفھمی ازت متنفرم ازخودت ازاین سواستفاده کردنات  -من

 ولم کن

 ھاج وواج منونگاھی کرد
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چیھ فکرکردی من ازت خوشم میادنخیرتوفقط یھ وسیلھ ای مثل  ھع -فرھاد

بقیھ اگھ تاحاالکاری نکردم دلم می خواست کھ خودتم خواستھ باشی ولی 

 انگاربرای توفقط باید زورباشھ

 خواستم ازدستش فرارکنم امامحکم مچ پاموکشید

 گفت کجا؟بودی حاالعزیزم

 ولم کن بی شعور -من

 پیچیدتودستشدستھ ای ازموھاموگرفت 

 دردتوتمام تنم پیچید

 امافرھادول کن نبودخیلی عصبی وغیرقابل کنترل شده بود

 بافتموازتنم کند

 فقط بایھ لباس زیرمونده بودم دستموروی باالتنھ ام گذاستم

ھمینی کھ خواست بره سمت شلوارم  گریھ کردم گفتم توروخدافرھادنکن این 

 کاررواماانکارنمی شنید

 ون دختره میومدصدای نکره ای ا
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 فرھادعزیزم کجایی

فرھادیھ لگدزدبھ پھلوموگفت شانس اوردی حیف نداازتومھم تره رفتیم تواتاق 

 میری گم میشی

 دردحقارت توتمام تنم پیچیده بود

 اگھ منم کس وکارداشتم ھرکسی ازراه رسیده اینطورباھام برخوردنمیکرد

 باھزارزحمت لباسموپوشیدم

 م خونھ خودمونازدرواحدش زدم بیرون رفت

 زیردوش حمام بھ تمام اتفاقاتی کھ بینمون افتادفکرمیکردم

 این اون فرھادی نبودکھ میشناختم...

چندروزازاون اتفاق گذشتھ بود دیگھ فرھادوندیدم کمی ساکت ترازقبل شده 

 بودم

 فرشادگفتھ بودبایدیکم جنس جایی میبردم

 لباس پوشیده ازخونھ زدم بیرون

 ھررفتمتویھ منطقھ پاین ش
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 یھ خونھ دربوداغون درشوزدم یھ نفرلخ لخ کنان اومدتادروبازکنھ

 ھمین کھ دربازشد پدرموجلوی چشمام دیدم

 اونم ازدیدن من تعجب کرده بود....

 

 ھمین طورکھ باتعجب داشتم بھ پدرم نگاه میکردم"این توتھران چیکارمیکنھ"

 تواینجاچیکارمیکنی ھاع-پدرم

 اده وبھش موادنرسیدهوای صداشوانگارصدسالھ معت

 ھع خوب شدمھرپدریم نمردیمودیدیم -من

جای احوال پرسیت ھست غیرتت کجارفتھ یھ سالھ ازپیشت رفتم اصالدنبالم 

 گشتی

درو ول کرد رفت داخل حیاط گفت برو برو حوصلھ ندارم فعالکھ وضع تو 

 ازمن اس وپاس بھتره

دروبستم رفتم داخل پوزخندی زدم گفتم ھع حاشابھ غیرتت بعضی شباپیش 

خودم فکرمیکنم میگم شایدمن بچھ خودت نبودم چھ میدونم یھ سرراھی نھ 
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عکسی ازمامانم دارم نھ ازبچگی ھای خودم یھ قبری رونشون دادی گفتی 

بیامامانت اصالبرای من پدری کردی یھ باردست روسرم کشیدی این ھمھ سال 

 باعقده زندگی کردم

 اخھ چطوردلت اومددخترخودتوازخونھ ات بیرون کنی

 خفھ شودختری پتیاره یھ عمرمثل پدرخرجتودادم حاالاینھ مزدم -پدرم

 چی؟؟؟یعنی چی مثل پدرمگھ توپدرمن نیستی-من

ھع فکرکردی تودخترخودم بودی اونطوربرخوردمیکردم باھات نھ -پدرم

 دخترخانوم

 اینجاچی خبربوداگھ این پدرم نیست پس پدرومادرم کجانسرم گیج میرفت 

 یعنی چی درست حرف بزن بگوتوکی ھستی من کیم -من

 برو بیرون حوصلھ ندارم منتظرم موادموبیارن-پدر

 ھع معتادم کھ شدی یھ بستھ کوچیکوازکیفم دراوردم نشونش دادم -من

 ازتعجب کم مونده بودشاخ دربیاره

 چطورتو تومواد فروش شدی  -پدر
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فک کردی بی دست وپام حاالمیبینی کھ عمرت تو دستای منھ بعدبھ  -من

 موادتوی دستم اشاره کردم پس بھتره ھمھ چیزوخودت تعریف کنی

 خواست موادوبگیره کھ

 دستموباالبردم گفتم نھ نھ اول بگومن کیم اگھ دخترتونیستم

نم بچھ باشھ میگم منو مادرت یعنی ھمون زنم رفتھ بودیم مسافرت ز -پدر

اورده بودامابچھ مون نموندحالش خوب نبودبرده بودم حال وحواش عوضشھ 

توی راه برگشت یھ ماشینی رودیدیم کھ چپ کرده بود وقتی نزدیک رفتیم دیدم 

دختربچھ ای گریھ میکنھ من نمی خواستم برت دارم امازنم کلی گریھ 

زیادمادرت تھ کردمجبورشدم توروباخودم بیارم  بابات مرده بودوبھ احتمال 

دره پرت شده بود توروازتوماشین برداشتیم باساک لباسات یھ عکس 

 توداشبورد بودفکرکنم عکس تومادرت وپدرت بود

 یھ سال بعدازاوردن توزنم مرد

 می خواستم بندازمت بیرون ولی خواھرم قبول کردکھ بزرگت کنھ

 چندسالم بودکھ پیدام کردین -من

 الت بودس۳یا۲نمیدونم تومایھ ھای -پدر
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 حالم جنس وبده

 اون عکس کجاس-من

 چھ میدونم-پدر

 نشددیگھ بایدیادت بیاد-من

 توزیرزمین خونھ قدیمیون ھمونجایی کھ باخواھرم زندگی میکردی-پدر

 موادودادم دستش گفتم بیا حاالچی شدازعرش بھ فرش اومدی

ھ زن نامردم باشریکم دست بھ یکی کردتمام داروندارموبردخودمم یھ ھفت-پدر

 مواددادن بھم بعدولم کردن

 سری ازروی تاسف تکون دادم

حالم زیادخوب نبوداین ھمھ سال بادروغ زندگی کرده بودم بایددنبال ھویتم 

 میرفتم....

 

 ازاون روزی کھ پدرخوندمودیده بودم حالم خوب نبود

 چندبارایداونسترن دلیلشوپرسیدن
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 امانتونستم چیزی بگم

 بایدمیرفتم شھرخودم واون عکس وپیدامیکردممن تصمیمم وگرفتھ بودم 

 رفتم خونھ فرشاد

 بھ فرین خانوم ازاین ورا-فرشاد

 سالم فرشادبایدچندروزی جایی برم میشھ -من

 کجابری؟-فرشاد

 شھرخودم-من

 اونجابرای چی-فرشاد

 ھمھ چیزوبرای فرشادتعریف کردم

 بایھ عکس چیکاری ازدستت برمیاد؟-فرشاد

 درومادرواقعیم رومی بینم ھمینشم خوبھھیچی ولی حدعقل پ-من 

 من حرفی ندارم فقط نبایدتنھابری-فرشاد

 بذارکارامودرست کنم باھم بریم

 خیلی ممنون فرشاد,پس خبرم کن-من
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 باشھ حالم دیگھ غصھ نخور-فرشاد

 ازخونھ فرشاد کھ بیرون رفتم

 توپلھ ھابافرھادروبروشدم

 بادیدن من پوزخندی زد

 کھ یعنی چیمنم توصورتش براق شدم 

 چیھ پیش فرشادخیلی بھت خوش میگذره-فرھاد

 بھ کوری چشم بعضیاخییلی حرفیھ-من

 بعدابروبراش باالانداختم

 فرھادکوبندم بھ دیوارگفت توغلط میکنی

بعدچونموسفت گرفت گفت ببین کوچولوتوفقط معشوقھ کوچولوی خودمی من 

ه میکنی واین این حرفاحالیم نیست کھ میگی ازت بدم میادوازم سواستفاد

 قرطی بازیافھمیدی بعدنامردی نکردیھ گازازگونھ ام کرفت

 عزیزم این واللحساب داشتھ باش تابھ موقعش باھم تسویھ حساب کنیم-فرھاد

 ازپاگردردشدرفت طبقھ خودش
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 پامومحکم زدم زمین گفتم پسری کثافط

 چندروزبعدھمراه فرشادبھ شھرخودم رفتیم

 یادبچگیام یادخاطرات تلخ وشیرین زندگیم افتادموقتی واردمحلھ قدیمیم شدم 

 فرشادماشینوکناردرخونھ قدیمی وخرابمون نگھداشت

 میدونستم یاسرپسرعمھ ام اونجازندگی میکنھ

 سالھ یاسردروبازکرد۶زنگ دروزدم دختر

 گفت وای عمھ فرین وپریدبغلم

 منم محکم بغلش کردم بوسیدمش گفتم سالم ملوسک چطوری نازی من

 بم عمھ جونخو-نازی

 مامانت ھست-من

 اره-نازی

 ھمراه نازی واردحیاط شدم

 نگین ھمسریاسرتوحیاط اومدبادیدن من کلی خوشحال شد

۱۹۵ 
 



 
 

 در مسیر تنھایی cafeetakroman@اختصاصی کافھ تک رمان                                           

منم ھمھ ماجرا"ماجرای خودم کھ تواین کارافتادم نھ ماجرای این کھ 

 فرزندپدرم نیستم وبھش گفتم"

 اونم جای وسایل قدیمی عمھ روبھم نشون داد

 ت وپرتایی کھ اونجابودوسایالی عمھ روپیداکردمرفتم سمت زیرزمین توخر

 بعدازکلی گشتن تویھ چمدون قدیمی

 توی یھ عالمھ خرت وپرت یھ عکس سھ نفره پیداکردم

وقتی نگاھم بھ عکس افتادداشتم ازتعجب شاخ درمیاوردم این عکس سھ نفره 

 چقدراشنابودانگاریھ جایی دیده بودم اماکجادیدمش...

 

 رکردم چیزی یادم نیومدتوراه برگشت ھرچی فک

 فکرم خیلی مشغول بود

 ھمین کھ سوارماشین شدیم  خوابیدم

 باتکونای دست فرشادبیدارشدم

 پاشوخوابالورسیدیم-فرشاد
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 کش قوسی بھ خودم دادم ازماشین پیاده شدم

 دستت دردنکنھ فرشادخیلی اذیت شدی -من

 نھ باباکاری نکردم,بریم کھ من خیلی خستھ ام-فرشاد

 واحدخودمون ازفرشادخداحافظی کردم رفتم سمت

 وقتی واردشدم ایداونسترن توسالن بودن

 کلی ازدستم دلخورشده بودن

 سالم بھ خوشکالی محل چطورین شما جیگرای من -من

 ببندکھ ازدستت ناراحتم -ایدا

 ای جووونم ناراحتیتم خریداریم-من

 انقدزبون نریز مابرات غریبھ ایم-نسترن

 کنارشون ,نھ نیستین دلم نمی خواست ناراحتتون کنمرفتم نشستم  -من

اخھ میدونید چیھ من دختربابام نیستم یعنی تازه فھمیدم..."بعدکل 

 ماجراروبراشون تعریف کردم وعکس بچگیامونشونشون دادم

 ایداگفت فرین مادرت چقدراشنامیزنھ انگارمی شناسمش

۱۹۷ 
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 اره خودمم ھمین حس ودارم ولی نمیدونم کجادیدم -من

 خودتوناراحت نکن برویکم استراحت کن تاسرحال بیای -ترننس

 باشھ من برم یھ دوش بگیرم-من

رفتم سمت اتاق خودم یھ دوش تووپ گرفتم لوسیون بدنموزدم یکم ادکلن بھ 

 شاھرگ والبھ الی موھام زدم

حوصلھ لباس پوشیدن نداشتم یھ لباس خواب کوتاه بھ رنگ صورتی جیغ 

 الال...پوشیدم رفتم زیرپتوبعدم 

 نمیدونم چقدرخوابیده بودم کھ احساس کردم یھ چیزنرم روی تنم درحرکتھ

 باصدایی خواب الودگفتم نکن نسترن توبازکوخ ریختی -من

 اماول کن نبود

 دستش کھ بھ بازوی لختم کشیده شدیھو تنم مورمورشد

 احساس کردم یکی ازپشت بغلم کرد

 حلقھ شده بودانداختم چشماموبازکردم نگاھی بھ دست مردونی کھ دورم

 خواستم یھ جیغ بنفش بکشم کھ صدای بم فرھادازپشت سرم شنیدم

۱۹۸ 
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 سرش چسبونده بھ سرم بود

 ھیسسس منم معشوقھ کوچولو -فرھاد

 تو اینجاچیکارمیکنی بااجازه کی اومدی -من

 من توخونھ خودم اجازه الزم ندارم بعدش کلیدزاپاس داشتم -فرھاد

 نسترن وایداکجان؟-من

رفتن یھ دو ساعتی دنبال نخودسیاه یادت کھ نرفتھ ماکارای نمیھ کاره  -فرھاد

 زیادداریم

 بروبیرون ازاتاقم -من

 نوچ نمیشھ کجابی خبرگذاشتی رفتی چندروزه ندیدمت-فرھاد

 الزم نمیدونم ھرجایی کھ میرم توبدونی -من

 دیگھ ازاین من بعدبایدمن بدونم فھمیدی -فرھاد

 ردونفس صداداری کشیدگفت:جووونم حموم رفتیبعدسرشوالی موھام ب

 خیلی پررویی ازدست تو ,تو خونھ خودمم اسایش ندارم -من

 دستموگذاشتم رو دستش تا ازخودم جداش کنم
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 امامحکم تربغلم کرد

 تویھ حرکت منوچرخوند

 حاالفیس توفیس ھم بودیم

 پاھاموبین پاھاش قفل کردوگفت حاالھی ول بخور

 ب بودم سرموانداختم پاینتوی ھمچین وضعیتی معذ

 دست زیرچونھ ام بردگفت چیھ ساکتی

 میشھ بری-من

 نوووووچ -فرھاد

 بھ پاھام کھ بین پاھاش بودفشاراوردم تادربیارمش

 خودتو اذیت نکن نمی تونی -فرھاد

 "خدایامنوازدست این دیوونھ نجات بده"

 

 نیم تنشوکشیدباالدستشوازروم ردکردوخیمھ زدروصورتم

 ده نمی تونستمھیچ کاری کر
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 خم شدتاببوستم

 رومواونورکردم جای صورتم لباش گردنموشکارکرد

 زبونشواروم روی گردنم کشید

 خیسی زبونش مورمورم کرد

 دستموروی سینھ اش گذاشتم تامانع کارش بشم

 تااومدم بگم نکن لبام بین لباش شکارشد

 حرفم تودھنم موند

 نرم وپرحرارت لبامومی بوسید

 اوردوقتی نفس کم 

 لباموول کردگفت طعم خودلبات معرکھ است

 "اخھ مگھ خودلبم طعم داره؟؟"

خواھش میکنم ولم کن ھرکاری بگی میکنم اصالمیام کارخونتومیکنم  -من

 باشھ

 نووچ کمھ -فرھاد
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 خوب بگو دیگھ چیکارکنم -من

 باید بیای ماساژم بدی فھمیدی -فرھاد

 باشھ باشھ,فقط حاالبرو دیگھ -من

وھام کردبھمشون ریخت گفت :کاریت ندارم امایکم شیطنت دستشوبین م

 میکنم.

 اه نھ دیگھ-من

 پس قبول نیست-فرھاد

 دوباره خواست نزدیک بشھ کھ گفتم باشھ برای امروزبسھ دیگھ

 خنده مستانھ ای کردوگفت جووونم سیاستم توحلقم

 "یھ روزنوبت منم میشھ اقای سواستفاده گر"

 اصبح زودمیای کلفت کوچولوخوب من برم دیگھ ازفرد-فرھاد

 رفت سمت ایینھ تاخودشوببینھ

نگاھش بھ عکس منومامان بابام افتادورش داشت گفت این عکس یاسمین 

 خانوم نیست ؟دست تو چیکارمیکنھ؟
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 فوری ازجام بلندشم اصالھم توجھ ای بھ ظاھرم نکردم

ن چی؟عکس یاسمین خانوم چرابھ فکرخودم نرسیده بود,گفتم کجادیدم ای -من

 عکسو

 فرھادبی توجھ بھ صحبتم ھی قدوباالی منو رصدمیکرد

 چیھ برودیگھ -من

 من حرفوپس گرفتم نوکرنمی خوام بیابھ بقیھ کارمون برسیم-فرھاد

 چی برو بیرون ببینم بعدحولش دادم سمت در -من

فقط کافیھ ببینم ازاین لباس پیش کس دیگھ ای پوشیده باشی خونت  -فرھاد

 حاللھ

 برووووو -من

 میرم امااول -فرھاد

 بعدمحکم گونموبوسید

 اه دردم گرفت حاالجاش میمونھ... -من
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 بعدازرفتن فرھاد

تندتندلباس پوشیدم تاخونھ یاسمین خانوم برم "یعنی امکانش ھست یاسمین 

 خانوم مادرمن باشھ"

 ایداونسترن باماشین خودمون رفتھ بودن

 یھ اژانس زنگ زدم

 ارسیدن تودلم بل بشوری بودبیاببینادرس خونھ یاسمین خانم دادم ت

 زنگ دروزدم بعدازچندمین

 صداش اومدکھ گفت:کیھ

 ببخشیدیاسمین خانم فرینم میشھ دروبازکنید -من

 بلھ عزیزم -یاسمین

 بعددروزد ازحیاط سرمازده اش گذشتم

 کناردرسالن منتظرم بود

 نگاھی دقیق بھش انداختم یعنی مامانمھ

 خوبھ چیزی شده عزیزم حالت -یاسمین
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 خوبم فقط میشھ اون عکس شماوھمسرتونوببینم -من

 برای چی؟ -یاسمین

 خواھش میکنم -من

 باشھ عزیزم بیاداخل تاتوبشینی من میرم بیارم -یاسمین

 بعدازچنددقیقھ یاسمین باعکس برگشت

 عکس وگرفتم وعکس خودمم ازتوکیفم دراوردم باھم مونمیزدن

 یاسمین باالی سرم بود

این دست توچیکارمیکنھ ازاین عکس مادوتاداشتیم یکی بادیدن عکس گفت 

 دست من بودیکی دست ھمسرم

 ببخشیدمیشھ یھ باردیگھ دلیل فوت ھمسرودخترتونوبگید -من

یاسمین اره عزیزم من بھ خاطرکارم رفتھ بودم یھ شھردیگھ مھران ھمسرم 

 سالش بودپیش مھران ومادرم موند ۳نتونست بیاداون موقع یاس 

زمھران زنگ زدکھ کاراشوراست وریست کرده بایاس می بعدازچندرو

 خوادبیادپیش من
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 منم خوشحال شدم ومنتظرشون بودم

 کھ بھم زنگ زدن ومشخصات مھران ودادن حالم خیلی بدبود

 وقتی رفتم فقط جسدمھران وبھم دادن امادخترموھیچ وقت پیداش نکردم

 نگفتی این عکس دست توچیکارمیکنھ

یعنی ھمون کسی کھ منوبزرگ کرده بھم داداون گفت کھ این عکسوپدرم  -من

 پدرم نیست ومنوپیداکردن فقطم ھمین عکس ھمرام بوده

 یعنی تودخترمن ومھرانی -یاسمین

 من نمیدونم فقط ھمین عکس اثبات میکنھ کھ شایدباشم

 خوب مامی تونیم دی ان ای بدیم من اشنادارم زودانجام میشھ -یاسمین

عنی میشھ تودخترکوچولوی من دخترگمشده ای من منوکشیدتوبغلشوگفت ی

 یاس باشی

 قرارشدتاقطعی شدن جواب بھ کسی چیزی نگیم

 بعدازازمایش قرارشدیھ ھفتھ بعدجواب وبدن
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توی این یک ھفتھ نھ خواب داشتم نھ خوراک فرھادم قوزباالقوزبود انقدری 

 کھ این بشرازمن سواستفاده کرده

 معلوم شدمن دختریاسمین ھستمبعدازیک ھفتھ جواب ازمایش اومدو

 اون روزبھترین روزعمرم بود ھردوخوشحال بودیم بھش مامان میگفتم

بایدیھ جشن بگیرم بایدبھ ھمھ بگم تودخترمی اماتالحظھ ای کھ بھ  -مامان

 ھمھ معرفیت میکنم ھیچ کس نبایدبفھمھ...

تھ بامامان رفتیم پاساژگردی وکلی خریدکردیم قراربوددوروزدیگھ کھ اخرھف

 ھست یھ مھمونی بگیره

 تااون روزمن پیش ایداونسترن بودم

صبح زودپاشدم رفتم باالطبق ھرروزصبحانھ اماده کردم لباسای اقارواماده 

 کردم

 رفتم باالسرش

گفتم اقافرھاد بیدارنشد جناب فرھاد بیدارنشدای بابافرھاد نھ نشد فرھاده نشد 

 فرھادک فرفرقول تشن

 دپرت شدم توبغلشریزریزمی خندیدم دستموکشی
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 من فرفرم فرھاده ام اره قول تشنم -فرھاد

 ولم کن -من

 نمیشھ بایدبگی غلط کردم اقای من -فرھاد

 عمرن -من

 نمیگی پس.. -فرھاد

 باشھ باشھ غلط کرده حاالول کن-من

 نشد درست -فرھاد

 ای باباغلط کردم حاالول کن -من

 نھ اول پشتمولگدکن -فرھاد 

 پووف

 قلنجشوگرفتمرفتم روپشتش 

 تااقارضایت داد

 بعدازرفتن فرھاد

 منم رفتم خونھ مامانم شب قراربودمھمونابیان
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یھ لباس بلندخوشکل سبزخوش رنگ پوشیدم کمی ارایش کردم طبقھ 

 باالموندم تاھمھ مھمونا اومدن

وقتی ھمھ اومدن مامان اومددنبالم وباھم رفتیم پاین ھمھ بادیدن من تعجب 

 کرده بودن

 خندی زدوگفت معرفی میکنم دخترگمشده ای من یاسمامان لب

 نگاھی بھ تک تک چھره ھاکردم ھمھ تعجب کرده بودن

 ایداونسترن بغلم کردن بھم تبریک گفتن فرشادوفرزینم

 فرھادم خیلی سردتبریک گفت

 مھمونی شلوغ بودھمھ مشغول صحبت بادیگری

رھادمتوقفم خواستم سمت اشپزخونھ برم کھ صدای مامان بااقای فرھانی وف

 کرد

 من یاس وپیش خودم میارم دیگھ نمیذارم ادامھ بده -مامان

 نمی شھ یاس الزمھ -فرھاد

 اما -مامان
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امانداره یاسمین جان ماچندسالھ داریم زحمت میکشیم این عملیات  -فرھانی

 اخرشھ خواھش میکنم

 دیگھ واینستادم تاببینم چی میگن

 ب چی بودولی خیلی کنجکاوشده بودم کھ حرفشون راج

 اون شب پیش مامان موندم

 چندروزازشب مھمونی میگذشت کھ یھ شب ھمھ خونھ فرھادجمع شدیم

قراربرین شدکھ توی بردن یھ تعداددختروجنس بایھ باندبزرگ ھمکاری کنیم 

 کارش بزرگ وپرخطربود

 ھواسردشده بودنم نم بارون میبارید

 ی رفتیمھمراه ایداونسترن وفرھادوفرشادبھ یکی ازشھرھای مرز

وقتی اون ھمھ دخترویھ جادیدم تعجب کردم ازکوچیک تابزرگ قراربودھمھ 

 روازمرزردکنیم وبھ تعدادی موادبدیم  بخورن  تعدادیم توبدنشون مخفی کنیم

دلم نمی خواست این کارروکنم امامجبوربودم درحال جابھ جایی دخترابودیم کھ 

 ن دستگیرشدیمصدای آژیرماشین پولیس اومد ودرعرض چنددقیقھ ھمو
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 اصالباورم نمی شد حتماکسی مارولوداده بودوگرنھ موالدرزنقشمون نمی رفت

 وقتی زن جوانی بھ دستم دستبندزد ھمھ چیزوتموم شده دونستم

 نمیدونستم ایداونسترن فرشادوفرھادکجان

 ھمینطوربارون می بارید....

 

 توی بازداشتگاه بابقیھ کسانی کھ عضوباندبودن نشستھ بودیم

 اماازبقیھ خبری نبود

 یھ سرباززن اومد

 فرین رادبیابیرون

 ازجام بلندشدم بھ دستم دسبندزد

رفیتم سمت یھ اتاق سھ درچھارکوچیک کھ یھ میزبادوتاصندلی یھ پارچ 

 ولیوان استیل بود

 رفتم روصندلی نشستم سرموروی دستای

 دسبندزدم گذاشتم سرباززن بیرون بود
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 اریدربازشدبعدگامھای محکم واستو

 کنارمیزمتوقف شد

سرموبرنداشتم ھمونطورکھ سرم پاین بودگفتم حرفی برای زدن ندارم وکیلم 

 ندارم

 اخھ توچقدربدبختی

باضرب سرموبلندکردم نگاھی بھ مردی کھ توی لباس فرم پلیسی چقدرجدی 

 تروجسورترکرده بودش

 "فرھاد باورنمیشھ فرھادپلیس بوده"

 توپلیس بودی من نمیدونستم -من

 فرھادلبخندی زدوگفت الزم نبودبفھمی

یکی زدم روپیشونیم گفتم وای اره من چقدرخنگم توی اون پارتی وقتی بھ 

 اون راحتی ماروبردی بعدپلیسااومدن ودستگیرکردنشون

 وقتی بندراومدی اون اسم الکیت فرارمون دستگیرشدن اونا

 حاالم این کاراخر
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تات اومدی کارخودم بودمی فرھادپوزخندی زدوگفت اون پارتی کھ توبادوس

 خواستم حالتوبگیرم وگرفتمم یھ ھفتھ کلفتم بودی

 خیلی بدجنسی -من

 کجاشودیدی -فرھاد

 فرشادمیدونھ توپلیسی -من

فرھادقھقھھ زدوگفت فرشادخودش یھ سروانھ خانوم کوچولواینجافقط 

 سرتوکاله رفتھ

 وارفتھ نشستم روصندلی"پس این وسط فقط من میرم زندادن "

 فرھاد روصندلی نشست گفت اوخی کوچولوترسیده ازحبس ابد یاشایداعدام

 فقط یھ نگاه مأیوس بھش انداختم

 " راست میگفت دیگھ"

 حاالم انقدرغصھ نخور -فرھاد
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بعدخودشوکشیدجلوگفت اگھ دخترخوبی باشی بھ حرفم گوش بدی 

دیگھ ازاینجامیبرمت میدونی کھ می تونم ناسالمتی یھ سرگردم شایدتاچندوقت 

 یھ سرھنگم بشم

 چطوری می تونی؟ ھرچی بگی قبولھ... -من

 نشنیده قبول کردی -فرھاد

 ھرچی باشھ اززندان واعدام کھ بھتره -من

 بایدبامن ازدواج کنی -فرھاد

 چی؟وای این کھ عالیھ -من

 بعدفھمیدم چی سوتی دادم دستمورودھنم گذاشتم

 فرھادم خنده اش گرفتھ بود

 دادگفت انقدمشتاقی کھ زن من بشیسری ازروی تأسف تکون 

 بروباباخودشیفتھ -من

فرھادجدی شدوگفت توخیلی چیزارونمیدونی ماھنوزاوناروکامل 

 دستگیرنکردیم پس بایدچندروزتوزندادن پیش بقیھ باشی ولی زودازادمیشی
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 بعدازرفتن فرھاد

 اون سربازخانوم اومدومنوبردپیش بقیھ

ری نبوددیگھ داشتم ناامیدمی شدم کھ چندروزازمالقاتم بافرھادمیگذشت اماخب

 دوباره ھمون سرباززن اومد ومنوبھ ھمون اتاق قبلی برد

 وقتی وارداتاق شدم

این بارفرشادودیدم واقعااین لباساچقدربرازنده اش بوِدبادیدنم لبخندی زدوگفت 

 سالم فرین خانوم

 منم رفتم جلووباھاش احوال پرسی کردم

 ل شدوازامروزتوازادیخوب ھمھ چی بھ سالمتی ح -فرشاد

 واقعاخداروشکرفکرمیکردم منوفراموش کردین-من

 توخیلی توی این یک سال بھ ماکمک کردی دیگھ عضوی ازخودمونی -فرشاد

 بعدازازادشدنم اززندان مامان اومددنبالم رفتیم خونھ

 مامان یھ سوال بپرسم -من

 بپرس عزیزم -مامان
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 چطوریابود چی شد؟من اصالازکارشماسردرنیاوردم  -من

میدونم کھ گیج شدی عزیزم میدونی پدرت یھ پلیس بودودوست ورفیق  -مامان

 پدرفرھاد

پدرفرھادیھ کارخونھ بزرگ تجاری دارِه منم بعدازاتمام درسم رفتم توشرکت 

 پدرفرھادمشغول بھ کارشدم

 پدرومادرفرھادنمیدونم سرچھ موضوعی بعدازچندسال ازھم جداشدن

توروداشتیم کھ یھ کاربرای من پیش اومدومن یھ شھردیگھ من وپدرت فقط 

 رفتم

بقیھ شوخودت میدونی امابقیھ ماجرامربوط بھ خود دوستاتھ خودشون برات 

 میگن

چندروزبعدرفتم اپارتمان خودمون کھ البتھ فھمیدم یکیش مال فرشادونسترنھ 

 یکیشم مال فرزین وایدابود

 درفتم واحدخودمون کھ خونھ ایداوفرزین بو

 ایدادروبازکردوگفت سالاااااام خوشکلھ

 گلی کھ توی راه خریده بودم دادم دستش
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 سالم عزیزم چطوری -من

 توکھ ازدست ماناراحت نیستی -ایدا

 اولش یکم ناراحت بودم امابعدش پیش خودم فکرکردم وبھتون حق دادم -من

 روی مبل نشیتیم نسترن ھم اومد

 دین موضوع ازچی قراربودهخوب حاالمیشھ یکم بھ منم توضیح ب -من

 خوب چطوربرات تعریف کنم... -ایدا

 

 ایداشروع کردبھ تعریف تمام اتفاقات

سال پیش ماتصمیم گرفتیم تابھ شوھرامون کمک کنیم البتھ فرزین پلیس ۶-ایدا

 نیست ولی ھمین کھ بھ عنوان یھ ادم قابل اعتمادوازخودمون درکنارمون بود

 خودش کلی کمک حال ماست

ھ پلیس مخفی ھست یعنی ازروزی کھ رفت وپلیس شدھیچ کجااسمش فرھادی

 ثبت نشدتاکسی بشناسدش
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فرھادچندسال دربھ دردنبال یھ باندقاچاق بودامابھ ھیچ طریقی نمی تونستن 

 دستگیرشون کنن

 تااینکھ ماکم کم ونوبتی واردباندشون شدیم تمام سابقھ ھامونوپاک کردیم

 بایھ خانواده قالبی واردباندشدیم

 سال نتونستیم کاری کنیم۶اماطی این 

اون موقع نسترن وفرشادتازه نامزدکرده بودن منوفرزینم ازدواج کرده بودیم 

البتھ خیلی جاھاتونستیم نذارن خیلی پیش برن ولی بازم مادلمون می خواست 

 کھ این باندومختل کنیم

عجب چقدرجالب وای خداشمااین ھمھ سال چطورتونستین باھیجان  -من

گی کنین؟ خیلی سختھ من کھ ھرروزخداروشکرمیکنم کھ راحت شدم زند

 ودیگھ مجبورنیستم ھی جنس جابھ جاکنم

 سال۶فکرکن ماچی کشیدیم توی این -نسترن

 راستی پس اون مھمونیای بابای فرشاد؟اوناچطورپس؟ -من

اوناھمھ فورمالیتھ بودن برای پیش بردن کارمون البتھ  -نسترن 

 دارھست چندبارھم باماھمکاری کردهپدرفرشادکارخونھ 
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 ماطوری وانمودکردیم کھ اون رئیس بوده حتی فرھادچندسال رفت المان

 خوب االن ھمھ رودستگیرکردین؟؟؟ -من

نھ فعالمی بینی کھ فرھادنیست سھ تاشون فرارکردن امابھ زودی  -نسترن 

 اوناروھم دستگیرمیکنیم

 پیشتونخوب من دیگھ برم دختراولی دوباره میام  -من

 باشھ عزیزم برومراقب خودت باش -ایدا

 حتمابابامن فرین فرفرم -من

 باایداونسترن خداحافظی کردم

 ھواخوب بودپس تصمیم گرفتم یکم پیاده برم

 گوشیم زنگ خوردیھ شماره ناشناس بود

 ھمون لحظھ یھ ماشین مشکی باشیشھ ھای دودی جلوپام توقف کرد

 کچل خودمونودیدم شیشھ اتوماتیک رفت پاین ومن پژمان

 بادیدنش نیشم شل شد

 سالم اقاپژمان -من
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 سالم فرین خودمون کجامیری بیابرسونمت -پژمان

 نھ مرسی خودم میرم -من

 بیانازنکن -پژمان 

 منم ازخداخواستھ گوشی روانداختم تھ کیفم

 درجلوروبازکردم ونشستم

 دوباره گوشیم زنگ خورد

 پژمان گفت بردارببین کیھ

 توکیفم بادیدن شماره فرشاددست کردم 

گفتم فرشاده ھمین کھ وصل کردم صدای فرشادوشنیدم کھ گفت فرین ھرجایی 

 ھستی ھمونجابمون

 چی نمی فھمم من االن توماشین پژمانم -من

 وای فرین -فرشاد

 تاخواستم ادامھ حرفشوبشنوم گوشیم کشیده شد

 چیکارمیکنی پژمان -من
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 بذارمن باھاش صحبت کنم -پژمان 

 سالھ خوبی۷بھھھ اقای سروان خودمون چطوری رفیق 

بعدنگاھی بھ من کردوگفت فرینم خوبھ کنارمنھ می تونی بیای دنبالش اگھ 

 پیداش کردی

 بعدگوشی رو ازپنجره پرت کردبیرون قفل کودک وزد

 چیکارمیکنی پژمان ؟ چراگوشی روانداختی -من

 دارم براشچیزی نیست بذافرشادوسوپرایزکنیم برنامھ ھا -پژمان 

 بعدباسرعت بھ مقصدنامعلومی روند... .

 "نکنھ یکی ازاون خالفکارای فراری پژمانھ؟؟؟

تمام رخ بھ سمت پژمان برگشتم وگفتم نکنھ یکی ازاون خالفکاری کھ 

 فرارکرده تویی؟

 اره چیھ حاالگرخیدی -پژمان

 شروع کردم بادستگیری دروررفتن

 زحمت نکش بازنمی شھ -پژمان
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 م بھ جوونشبامشت افتاد

 وحشی بازی درنیاربشین سرجات -پژمان 

 آشغال بازکن این درو باتوام -من

 دارم بھت میگم بتمرک سرجات تااون روی منوباالنیاوردی -پژمان

 مثالباالبیادچھ غلطی میکنی آشغال -من

 باپشت دست محکم یکی دست تو دھنم

 دردتوتمام تنم پیچیدفکرکردم دندونام ریختن

 شعورمنومیزنی اشغالھ بی -من

افتادم بھ جوونش بایھ دست دوتادستاموگرفت گفت ازھمین وحشی بازیات 

 خوشم میومداماتومنواصالندیدی تمام فکرت پیش اون فرھاداحمق بود

 ھع ھرچندکھ اونقدی کھ بایدزرنگ باشی نبودی

 ازشھرخارج شدیم پژمان کناریھ ساختمون بلندنیمھ کاری نگھداشت پیاده شد

ن تاخواست دروبازکنھ بادرمحکم زدم بھش وخواستم فرارکنم اومدسمت درم

 محکم زدجلوپام وبامخ پخش زمین شدم
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 اومدباالسرموگفت بچھ اروم باش تاانقدبالسرت نیاد

 بعدازبازوم گرفت ومنودنبال خودش کشیدبردسمت ساختمون نیمھ کاره

 بدردچی می خورم ھاع فقط یھ مادردارم-من

توبدردم می خوری اولش اینکھ مادرت وکیل نھ دیگھ نفھمیدی  -پژمان

ضبردستیھ دوم اینکھ یھ کمی تاقسمتی فرھاددوست داره سوم اینکھ خودمم 

 یکم می خوامت فھمیدی کھ می خوامت بعدنگاھی بھ لبام کرد

 خیلی کثیفی -من

ھنوزمونده تامنوبشناسی فرھادمنوبھ خاک سیاه نشوندمنودورزد می  -پژمان

 منن دستگیربشم اعدام روشاخمھ فھمی االن ھمھ دنبال

 بعدگوشیش زنگ خورد

نگاھی بھ صحفھ گوشیش انداخت پوزخندی زدوگفت بھ اق فرھادخودمون 

 چطوری پسر

 فرینم خوبھ جاش عالیھ-

 ھع حاالبھ جاھای خوب خوبم میرسیم باھم
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 خفشوفرھاددستت بھ مانمیرسھ

 بعدتق قطع کرد

باشی باھم ازمرزخارج میشیم منوبھ یھ صندلی کھنھ بست گفت دخترخوبی 

 میرم اونوراب برای زندگی

 منوباتوگورستونم نمیام -من

 پژمان اومدنزدیکم چونموتودستش گرفت وگفت فرھادوارزوبھ دل میذارم

 من میدونم اون تورودوس داره

 اصألھم اینطورنیست من ازفرھادمتنفرم"اره جون خودم" -من

 اری من میدونمھع بابچھ طرفی توخودتم اونودوس د-پژمان 

بعدگوشیشودستش گرفت وشروع بھ شماره گیری کردگفت 

 بایدزودترازاینجابریم بقیھ منتظرماھستن

 بعدازصحبت بانمیدونم کی بوداومددستاموبازکرد

 منوسوارماشین کردبعدخودش نشست وحرکت کردیم

 ھیچ کاری ازدستم برنمی اومد
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رای خوردن خرید بعدازنمیدونم چندساعت تویھ جاتوقف کردیم یکم چیزب

 دوباره راه افتاد

 بیایکم تنقالت بخورنمیری -پژمان

 من نمیدونم این پلیس راه ھابرای چی بودن کھ این ماشینومتوقف نمیکردن

 انگاربودونبودم برای کسی مھم نبود

 وقتی بھ ارومیھ رسیدیم تاازمرزترکیھ عبورکنیم

فت تابریم پژمان بھ یھ نفرزنگ زدوگفت کھ ارومیھ ھستیم وادرس گر

 پیششون

 بعدازمسافتی بھ یھ خونھ کوچیک رسیدیم

 دروزدیم یھ مردریزه میزه اومددروبازکرد

 پژمان گفت ھمھ ھستن

 بلھ اقاھمھ ھستن -مرد

 باھم واردخونھ شدیم

 وقتی واردسالن شدیم باچندمردویھ دخترجوان مواجھ شدم
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 دخترفرھادبودوقتی دختراومدسمتم دھنم نیم متربازمونداین کھ ندا دوست 

 این اینجاچیکارمیکردموضوع از چی قرار بود؟؟؟

 

 

 نداباخشم ونفرت بھم نگاه میکرد

 اومدجلوگفت این دختری اشغال اینجاچیکارمیکنھ

 دستشوباالبردتابکوبھ توصورتم مچ دستشوگرفتم روھوا

دختری عوضی ھمھ اش تخسیرتواه بااومدن توفرھاد عشقم منو ول  -ندا

 دان منتظرحکم اعدامشکردبابام االن زن

ندااحمق نشوعشق اون فرھاداحمق کورت کرده اون پدرتوانداخت -پژمان

 زندان چرانمی فھمی اون یھ پلیسھ

 پووفی کشیدم خدایایعنی مجبورم باایناازایران خارج بشم

تامرددیگھ ام ۳چندروزی می شدکھ توی ھمون خونھ بودیم جزنداوپژمان 

 ستھ دوتای دیگھ ھم دست پژمان بودنبودیکی کھ قراربودماروقاچاق بفر
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امشب قراربودازمرزخارج بشیم بریم ترکیھ بعدازاونجاراحت میشدیھ 

 کشوراروپایی رفت

 توی اتاقی کھ مال منوندابوددرحال استراحت بودم کھ پژمان اومدتو

 کنارم نشست ومنوبھ زورکشیدتوبغلش

 نکن برواونور -من

ترایی کھ باھاشون بودم دلم من دوست دارم باورکن بین ھمھ دخ -پژمان

 توروخواست می فھمی

 صورتموبادستاش قاب گرفت

 سرشواوردجلوتاببوستم

صورتمواونورکردم اماباسماجت تمام صورتموسفت چسبیدولباشوروی لبام 

گذاشت جزنفرت ھیچ حسی نداشتم محکم حولش دادم گفتم دست ازسرم 

 بردارمی فھمی ازت بدم میاد

ون فرھاداحمق ببوستت بدت نمیاداون وقت پژمان عصبی شدوگفت چطورا

 ازمن بدت میاداره
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دوباره خواست بیادجلوکھ زدم وسط پاش ازدردجمع شدگفت دختری وحشی 

 حسابتومیرسم ومنوزیرمشت ولگدگرفت

 دریھوبازشدنداگفت چیکارمیکنی بایدحرکت کنیم

پژمان بھ زورمنودنبال خودش کشیدوانداختم توماشین نیمھ شب بودوبارون 

 ھمینطورمیباریدھواھم سردبود

 نمیدونم چقدررفتھ بودیم کھ بھ مرزنزدیک شدیم

 بایدموقع فرارازمرزمی دویدیم

 ھمینطوربارون می بارید

 ازھیچ پلیسی ھم خبری نبود

واقعاناامیدشده بودم لحظھ ای اخرنورافتادتوصورتمون وصدای ایست اومد 

ازبازوم کشیدگفت بایدھمراه نمی خواستم پاھام روزمین قفل شده بود پژمان 

 من بیای

 نمیای می فھمی -من

 بھت میگم حرکت کن -پژمان
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 وبھ زورمنودنبال خودش کشید

 بخاطرایستایی کھ میگفتن وماگوش نکردیم تیراندازی کردن

 دقیق اخریھ تیربھ بازوم خوردنفسم برید

اماپژمان ول کن نبودھمینطورمیدویدومنمدنبالش می کشید خون زیادی 

تم رفتھ بودودیگھ نمی تونستم برم پژمان وقتی دید واقعانمی تونم ازدس

 ازدنبالشون برم منوھمونجابین درختاول کرد

 گفت متاسفم نمی خواستم اینطوری بشھ امامن بایدبرم...

 خدایاحاالتواین ھوای سردتوی این جنگل من چیکارکنم...

 

 وقتی کھ پژمان بابقیھ رفتن

 جنگل بھ این بزرگی تنھاشده بودم بھ درختی تکیھ دادم توی این

 ازدستم ھمینطورخون میرفت

 حتماازخونھ ریزی زیادمیمردم
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شالموازسرم برداشتم بازور روی بازوم بستم وبادندونم یھ سمت شالوکشیدم 

 وسفت کردمش

 کاله سویشرتموکشیدم روموھام تاخیس نشھ پاھاموتوبغلم جمع کردم

تباطی داشتم نھ می تونستم ازجام داشتم ازسرمایخ می بستم نھ وسیلھ ی ار

 تکون بخورم ازدردضعفم گرفتھ بود

 نمی شدھمینطوریھ جابشینم وازجام تکون نخورم

 باھزارزحمتم ازجام بلندشدم تابرم

 کجامعلوم نبودمسیرم...

 وقتی تاقسمتی رفتم صدای پارس سگ بھ گوشم رسیدازترس قالب توھی کردم

 نمیدونستم کجابرم تامنونتونن بگیرن

تااومدم پشت یھ درخت قایم بشم سگ باتمام سرعت اومدطرفم منم ازترس ھم 

 جیغ میزدم ھم فرارمیکردم امالحظھ اخر یھ چیزجلوی پام گیرکردوافتادم زمین

 سگ پرید روم وروی سینھ ام نشست

 مرگوتادوقدمی خودم دیدم...
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 ھواتاریک بودوجایی معلوم نبود

نزدیکی من نفس نفس زنان  باصدای سوتی سگ ازم فاصلھ گرفت وھمون

 ایستاد

 توی تاریکی مردی بھم نزدیک شد

 وبعددیگھ چیزی نفھمیدم ازترس وضعف ازھوش رفتم

 وقتی چشماموبازکردم توی یھ کلبھ روی تشکی خوابیده بودم.

 دستتم باندپیچی شده بود

 نمیدونستم کجاھستم وکی نجاتم داده

 درکلبھ بازشدمردی میانسال واردشد

 دی دخترجون حالت خوبھگفت:بیدارش

 بلھ خوبم اینجاکجاس من ازکیھ کھ اینجام؟ -من

یھ دونھ یھ دونھ دخترجان من دوشب پیش توروبیھوش توجنگل پیداکردم -مرد

 انگارتیرخورده بودی
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مجبورشدم تیررودربیارم اینجاخیلی سخت وسیلھ ارتباطی پیدامیشھ کس 

 وکارنداری اینجاچیکارمیکنی

امامجبورشدن وسط راه ولم کنن تلفن ندارین من یھ منودزدیده بودن -من

 زنگ بزنم

 بایدصبرکنی تاحالت خوب بشھ باالی تپھ اونجاآنتن میده -مرد

 من حالم خوبھ االن بریم خواھش میکنم

 باشھ من حرفی ندارم-مرد

 ھمراه اون مردکھ حاالفھمیده بودم اسمش مش رجبھ ونگھبان جنگلھ

 روگرفتمباالی تپھ ایستادم شماره ایدا

 بفرماین -ایدا

 سالم ایدافرینم -من

 چی نشنیدم -ایدا

 ایدامنم فرین فھمیدی -من

 وای فرین خودتی کجایی تویھ ھفتھ اس دنبالتیم مادرت خیلی نگرانھ -ایدا
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 ایدامن االن تومرزارومیھ ھستم فرشادیافرھادنمیدونن منودزدیدن-من

 مان بریفرھادگفت نیستی رفتی گفت خودت خواستی باپژ -ایدا

فرھادغلط کردپژمان منودزدیدمن تیرخوردم االن اینجام بیاین دنبالم حالم  -من

 خوب نیست

 باشھ باشھ حتما میایم تومراقب خودت باش -ایدا

بعدازاینکھ قطع کردم دوباره بھ کلبھ برگشتم خیلی ناراحت بودم چرافرھاداین 

 نودزدیده...حرفوزده بودمگھ ھمونجاخودش تماس نگرفت کھ فھمیدپژمان م

 

ازصبح منتظربودم تایکی بیاددنبالم اماازھیچ کس خبری نبوددیگھ داشتم 

 ناامیدمی شدم

 صدای ماشینی روازبیرون کلبھ شنیدم

 فوری ازکلبھ رفتم بیرون وبافرھادروبھ روشدم

 چقدردلم براش تنگ شده بود

 کمی بھ ھم نگاه کردیم "دلم می خواست برم بغلش کنم"
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کوتاه بھ من کردبعدرفت پیش مش رجب کمی باھم صحبت  فرھادفقط یھ سالم

 کردن

 منم ازمش رجب خداحافظی کردم

 سوارماشین شدم

 فرھادم نشست بوی ادکلن تلخش پیچیدتوی ماشین

چرا یھ ھفتھ اس کھ منودزدیدن کاری نکردین چرابھ بقیھ گفتی من خودم  -من

ی خوره کھ خودم رفتم من کی خودم رفتم حال وروزه منوببین بھ قیافھ من م

 رفتھ باشم

 فرھادساکت بودوچیزی نمیگفت

 رومواونورکردم

میدونی ازکیھ ندیدمت نمیگی دلم برات تنگ میشھ من کلفت کوچولوی  -فرھاد

 شیطونمومی خوام مگھ قرارنبودمعشوقھ کوچولوی خودم باشی

 من باچشمایی کھ قدنعلبکی شده بودداشتم نگاش میکردم

 کی زدوگفت :قربون مشنگیاتنگاھی بھم انداخت بعدچشم
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 توواقعاچندشخصیت ھستی؟ -من

فرھادجدی شدوگفت اگھ حساب کنی نزدیک بھ یک ماھھ ندیدمت نداشتمت 

 حتی یکم شیطنتم نکردیم

 "خدایامن درموردچی حرف میزنم این منحرف درموردچی"

تواصالمیدونی من دارم راجب چی حرف میزنم درمورددزدیده شدنم  -من

 ون دوس دخترافریتتدرموردپژمان ا

 فرھادخیلی خونسردگفت میدونم راجب چی حرف میزنی

 واقعا؟!پس میشھ منم حالی کنی موضوع ازچھ قراره -من

فرھادجدی شدوگفت :نداکھ قصھ اش جداس من ازطریق ندامی خواستم  بھ 

 پدرش برسم کھ یکی ازسرکرده باندھای خالف بودوالبتھ رسیدم

 فکرنمیکردیم کھ بخوادمارودوربزنھ وبرهپژمانم کھ قضیھ اش جداس ھیچ 

 اماچرامن بھ بقیھ گفتم کھ تو خودت رفتی ...

من وقتی اومدم توازخونھ رفتی بیرون بھت زنگ زدم امابرنداشتی بعدم کھ 

 سواراون ماشین شدی
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البتھ بعدن فھمیدم پژمان بوده موقع کھ ازمرزخواستین ردبشین چرااون ھمھ 

 ایست گفتن واینستادی؟

 ی؟من ؟توکی بھ من زنگ زدی ھاعچ-من

 زنگ زدم دوسھ بارم-فرھاد

 نکنھ اون شماره ناشناس توبودی؟-من

 من ازکجامیدونستم اونی کھ داره زنگ میزنھ تویی

 بعدشم من نمیدونستم پژمان بده فکرکردم اونم البدپلیسھ

البتھ پژمان وندایھ مھره ای سوختھ بودن پژمانم اگھ می خواست -فرھاد

 بھ خاطرخودت بودانگاردوست داشتھ ھعتوروببره 

 این ھع اخرش یعنی چی؟منومسخره میکنی -من

فرھادماشینویھ گوشھ نگھداشت گفت شب اینجاچادرمیزنیم صبح زودحرکت 

 میکنیم

 یعنی چی بیابریم -من

 نچ دلم می خواداینجابمونم-فرھاد
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 بعدرفت یھ چادرمسافرتی یھ نفره روبھ پاکرداتیش روشن کرد

 ابشینبی -فرھاد

 خیلی سردم بود رفتم کنارش روزمین نشستم

 بایدامشب باھم.کناربیایم چون من یھ پتومسافرتی بیشترندارم-فرھاد

 البتھ بھت لطف میکنم وپتوموباھات شریک میشم

 دستمونزدیک اتیش بردم گفتم بروبابا

 منوکشیدتوبغلش وپتوروروشونھ ھام مرتب کرد

 قربون خانووم لوس خودم برم -فرھاد

 رموباتعجب بلندکردمس

 فاصلھ صورتمون بھ اندازه یھ کف دست بود

 فقط باکمی نوراتیش صورتامون پیدابودباتعجب بھش نگاه کردم

اونطوری نگاه نکن کھ ھمینجامی خورمت َملس خانوم قولتوکھ یادت  -فرھاد

 نرفتھ دراضای ازادیت بایدبامن ازدواج کنی

 نگ شده بودبعدمنومحکم بغل کردوگفت خیلی دلم برات ت
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 اروم پیشونیموبوسید بعدچشمامونگاھی بھ لبام کرد

 ولباشوروی لبام گذاشت نرم وپرحرارت بوسیدم

 "من فرھادودوس داشتم بااینکھ خیلی اذیتم کردامادوسش دارم"

 منم ھمراھیش کردم بھترین بوسھ ای عمرم بود

 وقتی نفسامون بھ شماره افتادازھم جداشدیم

خیلی دوست دارم ازھمون اول کھ نھ ولی وقتی فرھادگفت میدونی فرین 

شجاعتتودیدم رفتارتو دیدم روزبھ روزبرام شیرین شدی واون اولین بوسھ 

 دیگھ نتونستم فراموشت کنم ازاینجاکھ رفتیم میام خواستگاریت

 توام منودوس داری مگھ نھ

 نھ کی گفتھ من ازتوی قلدرخوشم میاد -من

 مھم منم کھ عاشق معشوقھ کوچولوم ھستممھم نیست کھ دوسم نداری  -فرھاد

 ودوباره منومحکم بھ خودش فشوردوگازی ازکتفم کرفت

 نکن دردم میاد-من

 بایدعادت کنی من یکم خشنم عزیزم -فرھاد
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 ولب پاینموکشیدزیردندونش

 خودموکشیدم عقب کھ باھم پرت شدیم زمین وصدای اخم دراومد

 میسازماانقدرشیطوتی نکن وگرنھ ھمینجاکارتو -فرھاد

 فرھاددددد -من

 جوووون فرھاد ... -فرھاد

 پایان.....

 

۲۳۹ 
 


