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 نام خدا به 
 

 شب نیمه یلدای:  قلم به
 
 

  الییییییییی:مامی
 
 شد شروع باز اهههههه:من

 داشت نمیشه آرامش لحظه یه دیگه کنین ولم بابا 
 

 پاااییین بیا باتواممممم الییییی:مامی
  

 اومدم بابا اومدم:من
 

 ونبهت خانوادم و خودم درباره توضیحات سری یه برم اینکه قبل خووووب

 بدم
 و نازنین من مامی میکنم دگیزن تهران و سالمه ٨١ هستم نصیری الینا من
 تهشیف خود هااا باحال یعنی باحال میگم باحالیم خانواده یه منوچهرخان ددیم

 پرو بچه خودتی ام
  ام دانشجو من

  سرخ و خوجل لبام و کوشولو دماغم و آبیه چشمام خوشمله صورتم
  دارین چیکار دیگه نازم درکل

 داره چیکارم مامانم ببینم برم حاال خوووب
  میخوندم آهنگ میرفتم پاایین ها پله از داشتم که مینجوریه
 نداره گاو داره صورتی  نداره شاه دارم دخمل یه ـــ
 نمیدم کسونش کس به 
  نمیدم نشونش همسایه پسر به 
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 اهنگ این تو ریدم یعنی
 اس و میشکنه تخمه و انداخته پا رو پا گرام مادر به به دیدم رسیدم که پایین
 میکنه بازی

 شد معلوم سال نمونه مادر 
 

  هدار چیکارت ننت ببین گمشو گفتی زیاد مضخرف خوبه خوبه:وجدان
  کبدتون تو راست سر وجدانم ادب یعنی
 قدیم وجدانایه وجدانم واقعنم

 
 داشتی؟ چیکارم مامی:من

 میزنم؟ صدات ساعته ٧ دارم کجایی:مامی 
 بگو مامانی ولش حاال ،ساعت ٧ کجا زدی صدام نیس ام دقیقه ٨١ واااا:من

 جیگر داشتی چیکارم
  بشین مهمه کارم دومن بزن حرف انسان عین اولن:مامی 

 
  نشستم یعنی تمرگیدم جون مامی گفته طبق
 کارای برای ایتالیا میریم داریم بابات منو الینا کن گوش خوب:مامی

 چون یمبسپر کسی دست نه ببریم میتونیم نه تورم مهمه خیلی چون کارخونه

 دوست خونه میری  عالی حضرت همین خاطر به نداریم رو کسی ایران
 هست دورمونم فامیالیه از که بابات

 شدم بزرگ پوکم کله خیر بمونم خونه میخوام نمیرم من ماااامااان:من 

 تمام اونجا میری بچه نگو مضخرف:مامی
 گرفتم خون خفه آیفون باصدای ک بزنم حرف خواستم
  برسه دادم به یکی این مگه جووون اخ ددیه دمدی کردم باز درو رفتم
 میکرد فرار من مامان دست از بود ترزاهم دایه
 دیگه تو بیا بابا خوبم:من چطوری؟ قشنگم دختر سالم:ددی
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 ک همینجور دادم ماساژ یکم ددیمو های شونه من و رومبل نشستیم رفتیم
 !خااانوووم: ددی بودم مشغول من

  بحهص فردا برا گرفتم بلیطارو
 زود چه وااا:من
  داشتیم پارتی دیگه اره:ددی

 
  پارتی تو بر لعنت ای   

  باشیم فرودگاه باید صبح ١ که کن اماده وسایالرو شماهم خانوم:ددی
 برین؟ میخواین چندروز ددی:من

  ماه نه روز:ددی 
 چیییی؟:من
 خیلی بازیاش کاغذ میکشه طول نیم ماهو یک بچه دیگه اره خوب:ددی

  داره یگرفتار
 زیاده باشم؟ شما دوست خونه وقت اینهمه باید من اونوقت اوووووههه:من 

  که
  گفته بهت مامانت پس:ددی

 چایی بهانه به شد جیم مامی ک بود لحظه درهمین ودرست
 شمخانوم خوبیه مرد دوستم سالهاست کیانی اقای با من کن نگا دخترم:ددی

 .... زیباست اسمش
  (بلدی؟ کجا از دمومر زن اسم شیطون عههه)

  میگه چی ببین شو خفه دقیقه چند:وجدان
 سکوت:من
 دارن پسرهم دخترو یه:ددی

 میخونه درس فرانسه پسرشم خودشه خونه و کرده ازدواج دخترشون 
 شهمی که نباشن اونا اگه ما ازشانس اینم بیا شد خالی بادم بابا حرف با 

  سالمندان آسایشگاه
 !وصلیدن بهم ولت٣۴۵٧برق انگار بعدیش باحرف
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 حاضر بدو نمیشه دیرمون ما باز فردا چون بهتره بریم امشب همین:ددی 
 برم قربونت بدو شو
 
 
  باال شدم شوت نداشتم راهی دیگه ددی حرفایه با 

 نمم جایی میرن مردم باش مارو شانس تخت رو نشستم و  بستم محکم درو

  جایی میرم
 زکب پی زنشم سرکاره صبح تا شب کیانی اقای حتما که نمیخوره درد به

 اییییش تنهاا منم دوزک
 

 ستداد قورت عصا حتما ندارم حوصله نیست پسرش شد خوب نظرم به ولی

  فرانسه رفته که مینازه خودش به هی
 
 

  پایین رفتم و شدمو اماده و بستم ساکمو
 شدی حاضر:ددی

 
  ضرمحا که معلومه خو میکنم پام شرتمو دارم هنو نه:باخودم من  

  کردم اکتفا کله دادن تکون به ولی
 راه هب باددی و شدم ماشینمون سوار رفتم بیام منم تا توبرو پس خوب:ددی

 چون لیو یخچاله توی که گرفتیم مامان با آبغوره کلی قبلش البته افتادیم
  نگفتمشون ندارین رو حرفا این حوصله شماهم میدونستم

 دیگههه ینبلد بهتر من از شما که نصیحته همش 
 رسیدیمم

 
 بصبر دیقه چند گفته غول به بزرگه چه وااایییی

 پسرررر چیزیه عجب 
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   ندید این عین کنن کلت تو خاک:وجدان
 میکنه نیگا پدیدا 
 باو خفه:من 
  درک به:وجدان 

 شدم پیاده برداشتمو باخودم کلکل از دست
 

  ودروبازکردن زدیمو زنگو شد پیاده هم ددی
 

 طرفمون اومد اقایی یه  داخل رفتیم
 کیانیه اقای نکنم غلط

 
 :گفـت رسید که من به و کرد پرسی احوال و سالم باددی

  باشی خانوم الینا باید شما دخترم سالم 
 
  خودم هاااجان خانوم ویه باشم ادم کردم سعی منم 

 
  بله سالم ــ
 

 انگار حاال شدیم تنها خیلی رفتن ها بچه وقتی از دخترم اومدی خوش: کیانی

  داده بهمون دیگه دختر یه خدا
  :گف ددی ب رو و
 

  میکنیم مراقبت ازش چشمامون تخم عین راحت خیالت شما جان منوچهر
 

  :ددی
  ندارم وقت زیاد که بکنم سفرو کارایه برم من بااجازه  امیرجان ممنون
 :کیانی
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 : ددی باشیم درخدمتت چایی یه بیاتو حاال 
  خدافظ شمنمی مزاحم ممنون دیگه نه
 
 
 حرف کلی باشمو خانوم که هاشون سفارش و ددی با خدافظی از بعد و

  رفت دیگه
  انگار نه انگار که منم

  باز میان نمیرن که قندهار سفر خوب
  خودتی احساسم بی

 :کیانی
 .میاد االن خانومم جان الینا تو بریم بیا 
  داخل رفتیم ترتیب این به و

 جاتون بود دوبلکس خوشمله چه واای موند وا دهنم شدم که خونه وارد
  خالی
 حشیو این عین منم  کاراش دنبال بره کنه عوض لباساشو رفت کیانی اقای

 و کردم بپر بپر کم یه نرمههه چه اخیییییش رومبل کردم شوت خودمو ها
 :گف خانمی یه که میرف در هم از داشت مبله خالصه

 
 اوردم قهوه براتون بفرمایین  سالم ــ 
  

 اون بااالبود پام یه بودمو دراز رومبل که حالت درهمون میگی مارو آقااااا

  یکردمم نگاش قابلمه اندازه باز دهنی با داشتم باال دستامم خشتکم تو یکی
 ور گذاشت رو قهوه و کرد سرفه تک یه بود خدمتکار کنم فک که خانومه

 ردممیک نگاش دوشیدن شیرشو تازه که گاوی عین لحظه اون منم ورفت میز
 لیدمتمرگو ادم عین رومبل و شدم بلند سریعااا یعنی سریع میگم سریعاااا

 :گف  پایینو اومد کیانی اقای
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 نم ببخشید کنی استراحت بری میده نشون بهت اتاقتو میاد خانومم االن 
 رفت کردو خداحافظی یه و دخترم شده دیرم واقعا

 :گفتم موقر خانوم یه عین منم 
  خدانگهدار کنممی خواهش  
 
 بعد یکم کردم نگاه درودیوارو یکم و دادم تکیه 

 خانومی یه جیغ باصدای که میکردم کوفت قهومو راحت باخیال داشتم
  سقف به چسبیدم

 تیکوپالس از انبوهی تو که درحالی خانومه یه دیدم کردم برم دورو به نگاه یه

 هدیگ که داد فرمان ممغز لحظه همون سمتم میکنه حمله داره شده گم نایلون
 اوردن گیرت تمومه کارت
 سفت منو و خدمتکاره بغل تو کرد شوت خریدارو من به رسید تا خانومه

 :میگفت  جیغ باجیغ هم زنه میشدم خفه داشتم یعنی چسبید
 

 اقام امیر خانوم زیبام چطوری؟من عزیزم خوبی پس تویی الینا سالاااام
 .میبینمت که خوشحالم خیلییی

 
 :من کرد ول منو خفگی ساعتی از بعد خرهباال و
 مخوشحال دیدنتون از منم خوشین خوبین؟ الینام من بله زیباخانوم سالم 
 :زیباخانوم 

 تو زد محکم مشت یه و زیباجون بگو بهم حرفیدنه طرز چه این اههههه

 شیکست استخونش که بازوم
 
 شد کنده گوشتم که کشید چنان ولپمو بحرفیااا رسمی نبینم دیگه: زیباجون 

  زمین کف افتاد
 اشمه بچه میکنم احساس اموختن بد زیباجون به کردنو محبت میکنم فکر

 کرده محبت خشن ازبس ناقصن حتما
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  الی بگین شمام پس چشم: گفتم

  :زیباجون
 نک خریدارومرتب مررریممممممم بدم؛ نشونت اتاقتو بیابریم گلم باشه

  ممنووووون
 کشفیییی چه مهمری خدمتکارشون اسم پس

  :زیباجون
  .چیدم خودم اتاقتو که بدوبیا
 باال طبقه کشید تنبون کش عین گرفتو منو دست  شوق ذوقو باهزار

 که ودنب اتاق خالیییی اقااااااااجاتون کرد باز درشو رو سومی اتاق زیباجون

 سلیقه عجب پسند جوون و دخترانه کامال بود ناز بود،خیلیییی باربی قصر
  بگیرم جلوخودمو نتونستم خودم مرگ به نباشه شما جون به دیگه ای
  : کشیدم جیغ

 
 خووووووشملههه چهههههه

 
 :زد جیغ من مث زیباجونم

 
  ارهههههه

 
 اب صورتی جا همه نبینه خوشگل روز چشتون داخل رفتم کرشد گوشم که

 چیهههه؟نکنه..  نوجوانانه چی وهمه هاا بازی اسباب اکریل و سفید هاله
 کنم بازی داره سوت تهش که ها پالستیکی گوسفند بااین داشتین عتوق

ااااا  .واالا
  اومد؟ خوشت کارخودمه همشم نشدست استفاده اتاق این: زیباجون...
 : من
 خوشگلهه خیلی زیباجون ممنون واقعا بله
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 گلم کن استراحت برسم کارام به من عزیز اومده خوشت که خوشحالم ــ  
  میاره مریم چمدونتم

 
  ممنون مرسی ــ 

 وکردم تشکر اورد چمدونمو مریم بعد دقیقه چند بیرون رفت زدو لبخند
 لهک سیندرال مث باید کردم فکر من نکنه درد دستش وااقعا  چیدم وسایلمو
 بکپم برم سگ بوق و کارکنم پاشم سحر

  :من( حلقم تو درسته ادبیاتت یعنی) وجدان 
 هچ تو به بحرفم اینجوری میخوام ندارم حوصلتو امروز شو ساکت وجدان

 ؟
 چادر وجدانام مگه واااا رف کردو سرش چادرشو( دررررک به:) وجدان
  میپوشن
 نجوریای عماره نفس جلو دیگه بپوشم باید میپوشی تو فقط پس نه:)وجدان
 ( برم؟؟

 وجدان زمین رو من فک باافتادن شد مصادف که کرد باز وچادرشو
 هاگ معلومه توروخدا باش مارو وجدان رتیصو تنه نیم و مشکی باشرتک

 میشه وسوسه ببینه عماره نفس اقای
 (دوتااضافه با مرض کوفت)وجدان
 زدم اشج و کردم فوتش برداشتم ازروزمین فکمو رفتم منم رفت گفتو اینو
 دقیقس ٩ دقیقا دیدم اومدم خودم به
 چه اخخ روتخت نشستم رفتم برسرم  خاک میزنم حرف باخودم دارم 
 شد نصف کلم که روش کردم پرت خودمو رمههههن

 
 ختت تاج به خورده کلم بلهه دیدم کردم نگاه ترکیددد کلم اخخخخخخخ ـــ 

 شد کنده مچم سوم مهره که روش کوبیدم بادست محکم عصبانیت از
 روتخت کشیدم دراز و مالیدم کلیمو شدیم افلیج نیومده بیاااااهنوو
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 فته یقه یک با لباسامو رفتم و شدم بلند روتخت از دقیقه ٠١ بعد حدودا
 رو انداختم هم طوسی شال یه کردم عوض مشکی جین شلوار و طوسی

 هدار مریم دیدم اشپزخونه تو رفتم ساکته چقدر وااا پایین رفتم سرمو
 غذامیپزه

 :من 
  مریم نیستن؟ زیباجون سالم_ 
  نکردن بیدارت خوابی شما کردن فکر بیرون رفتن نه سالم ــ

 میوردم باال داشتم
 :من 
 هچی شوما اسم الی بگو تو الینام من باش راحت میحرفی اینجوری چرا ــ 

  هنگولیده حسابی بود معلوم ؟مریم ابجی
 :گفت

  مریمم من_ 
 (میپرسی؟ داری مرض پس:) وجدان میدونستم ــ من

 لطفا خفه ــ من 
  

 ساکته؟ اینقد همیشه اینجا مریم میگم_
 
 اوقات گاهی منم شده کور سوتو خیلی رفتن اقا پسر دخترو هک وقتی از اره+

 میگیره دلم
  نشم مزاحم برس کارات به جون مریم باشه، حیف چه اهاااا _ 
 حرفیه چه این میکنم خواهش+ 
 
   بیرون اومدم ازاشپزخونه 

 یعنی سمتش رفتم شنیدم تلفونو صدای که بزنم قدم حیاط تو برم خواستم
 چی داشت واجب کار یکی اگه ولی فضوله چه این گنمی بعد نه بردارم؟
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 ودشوخ تلفن پشت بیچاره اون چون بگیری تصمیم تر زود بهتره:)وجدان 
 قاا امیر و زیباجون که میرفتم کلنجار خودم با داشتم میگه راست(کشت

 اومدن
 
 عزیزم سالم: زیباجون 

 
 شد قطع تلفن.. سالم: من   

  جان الینا سالم: اقا امیر
  شد قطع االن خورد زنگ تلفن ببخشید سالم:من

  برنداشتی چرا عههه: زیباجون
 فضوله چه این بگین ترسیدم اخه: من

 خنده زیر زدن دوتاشون 
  

  ااانزنی حرفا این از دیگه خودته خونه اینجا حرفیه چه این  دختر: امیراقا

  کنم عوض لباس برم من
 
 ینع داشتم منم  زنگید مارهش همون به نشستو رفت زیباجونم باال رفت و

 میکردم نگاه زیباجون به منگال
 

 !خوبی؟ دخترم سالم: زیباجون
 
  داره الزایمر نکنه کرد پرسی احوال و سالم من با االن همین اینکه وااا 

 
 زود چه چیی: زیباجون 

 
 نیس بامن فهمیدم تازه 
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  خدافظ باش خودت مراقب پس باشه ــ زیباجون
 :گفت من روبه

 میاد میره ماهه ٠ ماموریت یه برا داره شوهرش گف بود عسل ترمدخ 
  اینجا
 خووووب چه عهه:من

  :زیباجون 
  درمیای تنهایی از توهم اره

 وجدان توسری با ولی میومد پسرش شدمی چی فکریدممی باخودم داشتم
  شدم خفه

 مدق خورده یه رفتم منم رفتو بگیرم دوش یه برم من میاد فردا:  زیباجون
 ... خداا واااایییی دیدم رفتم زد صدام شام برا مریم که زدم

 
 
 

 وجدان مرگ به نباشه شما جون بود توش غذایی جور همه بود میزی عجب
 یه اهااین واقعا ولی نیستم پدید ندید میشناختم رو جوجه فقط غذاهاش تو از

  جورین
 دراومدم ازهپروت زیباجون باصدای

 
 ینبش خودم بیاپیش دخترم_  

 طرز وت بردارم غذایی یه میترسیدم کنار به اینا حاال نشستم کنارش رفتم 

  برمیدارم رو جوجه همون ولش بره ابروم کنم اشتب  خوردنش
 ینما از بیا! جوجه؟ فقط چرا الینا عههه:  گفت زیباجون که میخوردم داشتم
 ودب چی نمیدونم  بشقابم تو ریخت رنگ سبز چیز یه و خوشمزس بخور

   هیییس زشتهه هییییع که سیدنمپر
 نهم بلههههه دیدم ک خوردم ذره یه مایعه شبیه نموره یه چون دیگه باقاشقه

 روز چشتون اقا میخوردم جوجه داشتم االاغا مث میدادم دست از چیرو خر
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 وضعیت توهمون باز خوردن غذا کردم شروع ها زده قحطی مث نبینه بد
 اومد وجدان

 (خوردی جوجه تا ٣ حاال خوبه)
(  رکیبت بخور انقد نداری لیاقت) وجدان خوردم اینو مال انگار باو ببند: من 

  رفت و
 نچسب انقد وجدانم بهتر برو اهه
 عالیی بود عالی ولی کندم دل میز از باالخره لمبوندن ساعاتی از بعد
 دهش سنگین و بودم خورده ازبس و اتاقم رفتم بخیر شب و تشکر از بعد
  برد ابمخو زودی بودم

 
 نفر یه داد جیغو صدای با داشت ارامش نمیشه روز یه چیه صدای اهههه
 چه گااان ساعتو کردم نگا بر دورو به تختو رو کوبیدم بالشتو اههه شدم بلند

 ظهرشد زود
 دسشویی تو پریدم ها زده جن عین نیوردم طاقت دیگه دوم جیغ صدای یهو

  پایین به شتافتم کردمو ستدر لباسامو و دادم انجا رو تخلیه عملیات
 

  هحرفمی زیباجون با داره دختره یه دیدم که بودم نرسیده اخر پله به هنو
  دشویی رفت پا تک یه ذهنم تو معلق عجل کلمه لحظه یه

 دختره بینهن ابتدایی دوم کالس فارسی کتاب چشتون اقااا سالمیدم و جلو رفتم
  کشیدیم غجی دومون هر افتادم ظمبحف کنترلمو نتونستم منم روم پرید خر عین
 احتم ک بشه ایجاد خفن های صحنه ترسیدم رو اون زیر من باش مارو حاال
 ام هدختر پاشدم زدمو کنارش سریع پس ببینی تا باشی سال ٨١ باالی باید

 :گفت  و کرد جور و جمع خودشو
  عسلم منم خوشوقتم باشی الینا توباید ببخشیدااا، اِوااا 

 :گفتم دیگههه بود زشت ولی مربام منم گمب خواستممی
  .خوشوقتم سالم
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 و دماغ سبزو چشای ای قهوه پهن ابروهای مشکیو موهای با بود دختری
 به  شیطوناست اون از بود معلوم و بود خوشگل اندامشم متناسب دهنی

 :کشید جیغ عسل که بزنم حرف خواستم و دادم سالم زیباخانومم
 

  دیگهه نیستم تنها همیم همسن تقریبا خوبه خیلی
 :گفت و کشید جیغ دوباره

 ات ایران میاد گرفته مرخصی ماه سه گفت بیاد میخواد ارتینم تازههههههه
  .باشیم هم دور قبلنا مثل

 
  بزارم دلم کجای اینو وایییی

 :زیباجون
 که حاال مخصوصا خداروشکر  شده تنگ خیلی جمعمون برا دلم خوب چه
  میگذره شخو کلی هست جونم الی

 ریخت هم به افکارم عسل باجیغ که کردممی فکر داشتم
 یزیچ یه برم قبلش فقط بچینیم اتاقمو بریم بیا گوری کدوم هووووی ــ 

  .میام بعد کنم کوفت
 شوهرت بدبخت میکشی جیغ همش چرا تو اخه

 !باشین خوش نمیام ناهارم برا خالت خونه میرم دارم من: زیباجون
  عسل ببخشید مربا موندمو من کردیمو احافظیخد رفت که اینم 

 
  بیاد بخوره چی یه اشپزخونه رفت عسل
  بخورم چیزی ندارم عادت خیلی صبحا نیست گشنم کال منم

 االن همین حاال نیومده عمره یه پسرش وضعیه چه این اخه مبل رو نشستم
 که موقع اون جون خدااا ببین شانسو اههه بیاد پاشه میخواد اومدم من که

 ووواوووه)  وجدان  بودم قبرستونی کدوم من میکردی تقسیم شانس داشتی
 ( تو پرویی چه هااا خودشونه خونه
  میکنماااا لهت میزنم ندارم اعصاب: من
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 ( بحرفی باهام ادم توعین بیام من نشد بار ی)  وجدان
  میگی مضخرف همش چون: من
  یانه کرد کوفت عسل ببینم برم

 
 یعنی ندمو باز دهنم بود چشم جلو که چیزی ازدیدن شپزخونهآ تو پایین رفتم

 .. میشههههههه
 

 ینش خفه: گرفت خندم لومبوندمی داشت و بود میز رو چارچنگولی عسل
 :گفت پر دهن با همونجور

 میا عب الدا داشم اسدی نبا عننان
 
 :گفتم باخنده قورتید ولقمشو 

 گفتی چی فهمیدی خودت
 

 :گفت دوز سینش ب ای ضربه عسل
 .میاد صبح فردا داداشم میگم بلههه 
  اتاقش تو برد و کشید دستمو و شد بلند بعدم 

 ببینه منو اتاق بیاد اگه این بود کمد و پنجره میزو تختو یه فقط عسل اتاق

 راشب رفتیمو اوخییی فقیرانه چه  کردن پیداش جوب تو از میکنه فکر
 زیادی وسایل شد چیده اتاقش وکردیم مرتب باهم وسایلشو و چیدیم لباساشو
 نداشت

 
 روتخت نشست کردو هوووفی عسل

 قبع سمت هیکلش بیشتر چون که بکشه دراز اومد شدم راحت اخییییش _

  زمین رو افتاد ملقی کله صورت ب بود
 بودینو کاش خدا واااای میزدیم گاز زمینو خنده از داشتیم وجدان منو

  میدیدین
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  بود شده دلپذیر فرنگی گوجه سس عین
 ارایشش لوازم میز تو خورد دادمو جاخالی که کرد پرت سمتم به متکارو

 رفت فنا ب زمینو ریخت نصفش و بود سرم پشت که
  

 :من میشدم منفجر خنده از داشتم دیگه منکه
 
 عسل ها ها ها زدی خسارت خودت به دیدی کلت تو خااک خدااا اخخخخ 

 بدو اون بدو من حاال بیرون یدمدو رفتیم که برو د منم طرفم اومد پاشد

 :گفتم باجیغ مریم پشت رفتم دویدم میشد خسته مگه المصب
   مریییم_

 : مریم
  میکنین چیکار دارین الی عهههه ــ
 : من
 هاااا موخوله منو میاد االن شده وحشی عسل کن محافظت ازم توروخدا ــ
 
 :گفت بود گرفته خندش حرفیدنم طرز از که مریم 

 .بدم پوششت من بیا حیاط تو برو باشه
 
 تداش االغم اون رفتیم در سمت به دیگه باهم بودم مریم پشت که همونجور 

 کنم فکر اخیییش رفت باخنده مریم و بیرون پریدم کردم وا که درو میومد

 برم راه یاطح تو رفتم بیفته اسیاب از آبا یکم  که این برا شده بیخیالم عسل
 میده یفک تمیزه چه اخییی نزدیکش رفتم دیدم، ساختمون پشت استخر یه که
 بودم فکرا همین تو توش بپرم و بیارم مایومو برم

 رو باال یخههه چه واااااییییی اب؛ تو شدم شوت کههههههههههههههههههههه
 چه به منو نگا چلغوز دختره میخنده بز عین داره عسل دیدم کردم نگاه

 :گفت باخنده عسل کشتمت برسه بهت دستم انداخته روزی
 .کن تف هستشو خوردیی؟؟؟ 
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 شیدمک آب از خودمو بود بدبختی هر به رفت دوید تیمارستانی خر یه عین و
 بخورم ماسر اگه یعنی عسل واایی توخونه رفتم خییسس لباسایه به  بیرون 

 و دمکر عوض لباسامو اتاقم تو رفتم کنی ردیف اونور واسه کاراتو باید

 اومد خندش صدای که در به زدم بامشت عسل دراتاق پشت پریدم
 قفلیده درو کثاااااافتتتتتتتت 

 
 میکشمت بیرون بیا فقط عسللللل: زدم داد 

 
 فقط نیس ناهار حس خوردم و کردم  درست ساندویچ یه اشپزخونه رفتم

  انتقاممم
 رداشتهب باخودش شامشم بیرون نیومد شب هفت تاساعتایه عسلم اتاقم رفتم
 ونج وزیبا اقا امیر  هااا داده بهم مریم اطالعاتو این یواشکی بود برده بود
 جانهمون فردا تا انداختن لنگر خوردن کنگر جون زیبا خواهر خونه کال که

 هنقش یه عسل تاواسه نشستم  ترم راحت نقشم اجرای برا بهتر چه اصال
  بکشمم توپ

 
 تمرف اروم شنیدم چیزی خش خش باصدای که بود شب 01:01 ساعتایه

  !برات دارم خانوم عسل  پایین
 تمدس تفنگشم خود دااغ بودم پرکرده حرارتی باچسب خوووب کشو مگس

 کنم شلیک لزوم درصورت تا بود
   
 وسرم وایستادم دیوار پشت اشپزخونه همون یا صدا سمت رفتم اروم اروم 
  میخوره اب داره مرده یه هییییییییع که دیدم تو بردم کم یه

 لوعس حتما ؟واییی دزده نکنه کجاست؟ اینجا کیم؟ من کیه؟ این! هنگیدم

 هرحال به بود خوبی بچه نههه ولی بوده حقش ولش که اونو خوب کشته
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 به دارین شماها وضعم تواین من عهههه خودتی بیخیالم  بیامرزش خدا
 میفکرین؟هیییس احساسات

 
 این با رونبی بیاد بزا اهااااا کنم غلطی چه که دریابم خودمو االن خوب

 غدا و وصله کنار این برق پریز به دارم که تفنگم میزنمش کش مگس
 خووووب:)  وجدان تفنگیاهااااا ازاون ریختم چسب کش مگس رو دوباره

 (داره مسلسل انگار حاال دیگهههه
 ای پذیرایی سمت به کرد روشو مرده کردم نگا دوباره  لحظه یه ببند: من

 ازهن چه سبز داره چشایی چه واییییی زدم دیدش یواشکی منم بیرون همون

 جون نوش چسبی کش مگس باید اینکه حیف نازیی جیگر خوشگل اخییی
 (نوچ:)  وجدان هاااا تفنگیا اون از کنی
 قیافش از منم بهتر دزده اگه نپوشونده چراصورتشو پس ببینم خوجله خیلی
 تاونوق کشتمی ببینه تورو اگه دزدی اومده دزده یارو:) وجدان بردم فیض

 (آبلمبوش نوع از اونم نیسی بیش شلغمی که واقعا میزنی دیدش توداری
  نیس بردار دست موقعیتم تواین باو ببند ایییش:من  

 وااییی یهوو که میزدم دیدش همونجوری داشتم
 

 این توباید باش ادم الی باش شجاع.. کمک خدااا در سمت میاد داره وااییی

 شتپ وضعیت تواین حاال ولش حاال بود کی یگهم راس کنی تموم ماموریتو
 به هنباش شما جون به ولی پروو بچه بگیرم بیاتاحالتو ــ شدم قایم دیوار
 اااانیست زشت هویجه شبیه قیافش پوسونده کفن ۵٧٧تاحاال که عسل مرگ

 بیاد خوشم هرچیز یا هرکس از میاد خوشم نارنجی ازچیزایه من چون ولی
 یارمم دخلتو االن خودتی ام الخلقه عجیب میکنم یهتشب نارنجی چیز یه به

 بود معلوم پسره جلو رفتم اروم اروم گرفتم جو که نگین هیچی دیگه اقاااا

 مگس و زدم داد میکشمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت هه میگرده چیزی دنبال داره
  روش زدم توانم بااخرین و باالبردم کشو
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 یدمد کردم وا چشامو از یکی الی نمیاد صدایی هیچ دیدم صبریدم دیقه چند
 بخوره اینکه جای به کش مگس وایسادنی چه ولی جلوم وایساده بلهههههه

 بااون احمق خووومعلومه: وجدان جیگرش صورت تو خورده گردنش پشت
 گشتهبر حتما این به برسه چه فهمید ام سرکوچه همسایه کشیدی تو که دادی

  اااهاااا میگه راس صورتش تو خورده
  چشاش تو زدم زل و اومدم خودم به که میکرد نگا منو همینجوری داشت
  هستی؟ کی دیگه  تو  تو ــ گف تعجب با پسره

 ودمباخ کردم جمع جرعتمو هس پروییم بچه عجب بگم اینو باید من اوووهوو

 شه تیدهثب تاریخ تو تااسمم بمیرم شجاعانه بمیرم قراره که حاال بزار گفتم
 اونوقت ما خونه اومدی اجازه بدون تو اوهووو  ــ گفتم یخرک باجرعت

 وزد نیشخندی پسره دارن رویی چه قران ب مردم  کیم؟؟ من میپرسی ازمن

 نیاد اون بفرسته منو میخواد راستی راستی نکنه واییی جلو اومد قدم یه
 انتقام برای هک بلندم پاشنه باکفشایه و کشیدم پیازی پوسته بلند جیغ ترسیده

  پاش  ساق تو زدم بود خدابیامرز عسل زا
  وحشیییی اخخخخخ ــ زد داد هبلند ک
 اشصد صورتش تو خورده تفنگیا اون از داغ حرارتی چسب مگس این واااا

  کرد اینطوری لگد یه با حاال درنیومد
 ــ تفنگیاهاااوجدان اون از بود حقش زدم چسبا اون از که کشه مگس ولی
  میکنم خفت ببری گندیدتو سالحه اون اسم دیگه بار یه الی ببین
 خون به چشای با داره دیدم کردم نگاهش افتاد پسره اون از یادم لحظه یه

 میکنه نگاهم نشسته
 
 
 صورتش که زانوش تو زدم دیگه لگد یه ترسیدم خر عین میگی مارو اقا

 حقشه ولی پرید رنگش بچم بشکنه پام الهی اخخخخ شد جمع درد از
 دزدی دنیا میخواست

 فرار ممیخواست کردم کفریش حسابی کارم این با چون ندونستم جایز موندنو

 هگفت دیوار به اومد بند نفسم کرد سد راهمو چالغش پای باهمون که کنم
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 سازتر جلو میاد داره دیدم بودم خوبی بچه خدابیامرزتم جیبم تو بیابرو
 کرد نگا همب درد از شده جمع باصورت و بهم رسید بخورم جم نتونستم

 هچش قدیم دزدایه دزدم وااا شده خیره بهم دیدم که بودم قرمز چک یه منتظر

 یعنی هن ههیییع. �� ـ وجدان... تفن اون از چسبو اثره صورتش تو هنوز این

 به این وااا اس خیره هنو دیدم  بود معلوم اینا قرمزیو و درد و چسب همون

 رون الیهبا تا سفید لباس بلههههه دمدی انداختم خودم به نگا یه میکنه نگا چی
 اکخ اِوااا  معلومههه کامال بنفشم ست زیرایه لباس که نازک بسیار و پام
 لعس برا نقشم کردن عملی ازهیجان افتاد یادم تازه اینجوریم چرا من عالم

 لتک تو خاک روم بندازم چی یه یا بپوشم حسابی درست چیز یه شده یادم
  چلمنگ الی

  پرو هیز  جون پسر کن درویش چشاتو اس خیره هنو دیدم کردم نگاهش
  گرفت منو محکم که برم در خواستم
 که داشتم دیگه داره زوریم چه  بیشعورررر نکرد ولم کردم تقال هرچی
 به صداش ک میکردم مرور اونور واسه هامو پرونده و میخوندم اشهدمو

 ...خورد گوشم
 

  الینایی؟ تو ــ پسره
  صداش جیگره چه کنه لعنتت خدا بیشرف داری نازی یصدای چه جووون
 ردمک نگاهش بابهت میدونه جهنمی ازکدوم منو اسم این ولللشششش اونارو
 یطونیش شرو بود گفته عسل میدونستم کردوــ ریز خنده یه دید که مو قیافه
  باشی شجاعم نمیکردم فکر ولی

 هچ نمیدونستم  کرد ولم زدو پوزخند یه پسره بود بنداومده زبونم ازترس
 هسی؟..  کی..  ک..  تو.. تو ــ کارافتاد به لعنتیم زبون باالخره بکنم غلطی
 سبچ با بزنم میگه شیطونه نگا رو پرو بچه وااا خنده زیر زد بلند پسره

 زده ربهض بهش که رو پایی رومبلو نشست  تفنگیاهااا اون از کنم نقاشیش
 یاب کجایی عسلللل عسسسسسسلللل ــ زد دا حین ودرهمون داد ماساژ بودمو
  کردههههههه ناکارش زده گیراورده داداشتو زنجیری دیوونه یه  پایین
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  کرد؟؟عسل؟ بلغور چی  این..  این
 لشو اونو هیییییعععععع..  داداشت..  داداشت ؟گف میدونه کجا از اونو اسم

 ــ نم موندم بندیت اولویت کف تو ــ وجدان زنجیری دیوونه گفت من به
  خفه

 آید می سویم به کشان نعره عسل دیدم که بشم خراب سرش میخواستم
 ارانگ نه انگار وااا پسره بغل تو کرد شوت خودشو اومد جیغ باجیغ عسل
 وااااییییی ــ جیغ باجیغ عسل  دزد؟ یه بغل تو میره چرا اصال  داره شوهر
 وغاتیس برام داداششششش بوود تنگیده برات دلم خیلی اومدییییی داداشی

 به لوعس پسره میگف جیغ باجیغ اینارو همه که نمونه ناگفته البته اوردی؟
 تنگ دلم منم سوما ممنون خوبم دوما سالم اوال ـ جداکردو ازخودش زور
 اولویت میگن این به ایول ــ وجدان اوردم سوغاتیم بله چهارما بود شده

 اون یا منی وجدان تو خفه_ من بندی
  خله باو ولش  ـحاال وجدان
 ونممید ــ پسره که کنه معرفی منو خواست من کنار اومد ممنوننننن ــ عسل

 جاتوازک ــ عسل بمونه نیم ماهو ی بابااومده دوست دختر الیناخانوم ایشون
  گف بهم مامان ــ پسره میدونی؟

 ریدمپ نشسته کفگیر عین میکردم سیر دیگری دردنیای لحظه تااون منکه

 شماها؟ میگین چی ررمزززززززوــتررررر وسط
 دونسنگ میدی دل توداری اونوقت دزدی اومده پسره این ــ گفتم عسل به رو

 میگیری؟ تحویل مرغ
  بیاد بود قرار که همون آرتین داداشمه اقا کیه؟این دزد ــ عسل

 دزدم نم کرده فکر ایشون ــ زدو نیشخند یه که کردم نگا ارتین به بهت با
 همب باتعجب عسل من جون به لگدافتاده و حرارتی چسب کشو بامگس و

 وسرم پرویی درکمال میدونین که منم زدی؟؟ ارتینو تو الی؟؟؟ اره ــ گف
 وقعت اینجانکنه اومده یواشکی شب موقع این زدمش که بله ــ گرفتمو باال

 دشمبع میدونستم ازکجاباید من زدمش خوبم پذیراییش؟؟زدمش برم داشتی

 میدادی پس تاوان باید جووون عسل  توبود واسه اهااین و حرارتی چسب
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 نکخ اخیشششششش بهش زدم محکم گردنی پس یه و اومد که بگیر حاالهم
 شدم

 
 بینب وحشی رسما شما الیناخانوم ــ گفت و کرد روشن برقارو پاشدو آرتین

  دیگه دوماهه حال ب وای میزنه چجوری مارو نشده دوروز
  آمازونی چلغوز هار وحشییی گف من ب چیییییی

 جون نوش ک کتکایی بود حقتون دوما خودتی وحشی اوال ــ گفتم داد با منم

  کردین
 ؟؟ نگفتم ــ گف عسل ب رو ارتین
 ــ مگفت جیغ جیغ با میومد جوش داشت صبرم دیگ ن ک کاسه دیگه ک من

 افتادین ها بچع عین دیگههه بسه ــ عسل شووووووووووو خفهههههههههه
  هم جون ب

  اشپزخونه تو رفت ما ب توجه بی ارتین
 هیییییع  الی؟ لباساییه چ اینا ــ عسل
  رف ابروم افتاد یادم تازه
  نبوووووود حواسم ــ زدم داد حین همون ودر ها پله سمت دویدم سریع
 اخه فهمن خر سرت تو خاک میزدم نفس نفس بستم محکم درو اتاقمو تو رفتم
 قول ب دید وضعی سرو چ با منو اولی زرو پسره ام ضایه اینقد چرا من

  دیگه دوماهه حال ب وای خودش
 وت نکنه دیگه بله من ب بود زده زل جوری چ بیشور پسره  نگا عه عه عه
 اکخ خواهر ببخشید اوااا بگه پایین بندازه سرشو میخواسی وضعیت اون
 خاک نیسی بشو ادم تو شدم خسته تو اصالح از دیگه ک من ــ وجدان عالم

  سرت تو قبرستون هفت
  نبود حواسم خوو کنم چیکا واااا ــ من
 بینمب پایین برم بپوشم حسابی درست چیز ی برم دیگه گذشت وللش حاال

  چجووووور اونم پرید خوابم دیگه ولش صبحه ٣ انگار ن انگار چیشد
 بود گرفته ژست همچی میخوره قهوه داره و نشسته ارتین دیدم پایین رفتم
  نیسی بیش شلغمی تو باووو ن شاهه سکندر  پسر انگار
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 تمورف میگرده چیزی دنبال چمدونا تو داره دیدم گشتم عسل دنبال بانگام
 ؟ من سوغاتیایه کو پس اهههههه ــ زد داد عسل یهو ک نشستم رومبل

 میکنه سیر توگوشیش توجه بی داره دیدم کردم ارتین ب نگاه ی
 ــ فتمگ کپکییی هویج ببرن شورتو مرده میاد افه داره نیومده هنوز  اییییش
  هوم ــ گف فقط نکرد نگام ارتینن اقااا
 سرش ی همونجور  بود باشما عسل ــ گفتم فقط بمیری هللا اال اله ال

  ییهسوغات اون هس اشپزخونه تو ای فیروزه چمدون ی ــ گف بود توگوشیش
 ی با و نهاشپزخو تو پرید باشن داده ای خامه نون بش ک خری عین عسل

 کرد باز و درش و خونه وسط نشست و برگشت چمدون
  ؟؟ منه ماله ایناهمش لباس همه چی واااایییی ــ عسل
  وااا  نشست عسل کنار رفت دوید اومدو در گوشیش تو از یهو ارتین

 الم تویه؟ ماله همش گفته کی بچه بینم بده ــ و کشید دستش از چمدونو
 شکف جفت ی و کاربنی ابی شب لباس ی دبع جون پرو هس باباهم نامان
  عسل ب داد دراوردو اینا گردنبدو ست و طوسی
 سوغاتیارو ارتین شتافت باقی دیار ب لحظه وهمون شد مرگ ذوق عسلم
 ی  باال میرفت ک همونطور و پاشد بعدم کیه مال کدوما گف کردو تقسیم

  زد من ب پوزخند
 دترکیبب اورانگوتان کبیریای حسود بمیری الهییی عوضی کصااااافطططط

 بودهن فکر ب اونوقت اینجام من میدونسته خوبه نفهم میزنی خند پوز من ب
 حسود بدبخت دستم کف بزاره بگیره زرشک جفت ی اینجا اومد وقتی

  بسووزز ـ ک بود معنی این ب پوزخندشم
  بدم نشونت الی ی حاال واساا
 .... و شدم بلند
 
 کله پس ی  یانه بشتافه باقی دیار ب بود مونده وهن عسل کنار رفتم شدم بلند
 ؟ چتههههه ــ گف و شد منصرف دنیا اون ب رفتن از ک زدم بهش ای

  بدم قرض توام ب میخوای بله ــ گفتم داری؟ مرض
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 نعی زشته میان اینا مامانم دیگه یکم بخواب برو مزه بی ایییش ــ عسل
 توق ی تویه اتاق روی ب ور ارتین اتاق راسی اهاا جلوشون وایسی زامبی

 نمیکنم ضمانت داداشمو من نذاریااا باز درو کردن عوض لباس درحین
 ــ مگفت عسل ب اورانگوتانن هردوشون ک راستی ب خندید االغ عین وبعد

 منم کیلومتری ٨٠١ تاشعاع جونت ارتین کنم چیکار میدونم نباش نگران

 مرتب برو رودو داشت ک همونجور عسل  مربا خوش شب نشه پیداش
  خوش شب ــ گف خندیدو میکرد
  خودشه اتاق کنم فک ک ایستاده اتاق ی در دم هویج دیدم ک باال رفتم

  میفکرید داشت بودو توخودش
 بمیرم اخیییی مونمیزد باهویج قیافش عسل مرگ ب نباشه شما جون ب

 هینددرا چون باال ببری تحملتو استانه باید نداره عیب داری درد هنو برات

  بدبخت بیاد بیشترسرت این قرارهاز
 ونچ باشع جهنم تاکسی منتظر دنیا اون خبیثم من کنه فک هرکی هوووی
  عجقاا نکنیااا فکرا این از دیگه ها؟؟ پرت تو خورد ها ها ها نمیگذرم ازش
  شبی نصفه باو ببند ــ من بگو پرت چرتو کم ــ وجدان

  ؟ هچت ــ شدم کفری دیگه یندفعها میکنه نیگا منو داره دیدم اومدم خودم ب
 کجاس؟ اتاقت ــ ارتین
  چ ت ب ــ من

 کردن ادب فقط ترم ی بودم ک اونور من جون بچه ــ جلو اومد قدم ی ارتین
 قسمت تواون منم نمره اتفاقا هاشم جزوه خوندم رو پرو و ادب بی دخترای

  بگیرماا کمک هام آموزه از نزار بوده ٠١
 وداشتیت ک اونموقع جوجه میشه چی بینیم بگیر کمک ــ ذاتیم باپرویی منم

  میکردم تدریس درسو اون من میخوردی پستونک
 عهههه؟ ــ و کرد جور و جمع خودشو زود ولی خورد جا ازحاضرجوابیم

  میکنم تربیتت چجوری بگم نی الزم داری اشنایی بادرس پس
 کالری یادز توام کردم ادب چندنفرو خودم کنم عرض چ ک اشنایی ــ من

  میدونم خودم میشی اوخ نسوزون
 ... ک میشد نزدیک بهم داشت دراومد کفرش دیگه ارتین
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  چاک ب زدم

  دروقفلیدم تواتاقمو پریدم جت باسرعت
  اومد نحسش صدای در ازپشت

 نحس؟ شد حاال اینا و مردونه و جیگره صداش گفتی توک ــ جدان و
 ؟ نیسی کن ول االنم اخه ــ من

 باش ــ وجدان
 راقبم بدی نشونم اینجوری نبود الزم بودی گفته بهم ازاولش اگه ــ ارتین
  خنده زیر زد بعد و  کوچولو باش خودت

  عمته کوچولو ــ گفتم درو ب زدم مشت ی منم
 ی ب بعد دفعه اما بیرون میای باالخره ک تو ــ گف شیطانی لحن ی با

 تدرنهای و قدماش دایص بعد و میدم نشونت عملی نمیکنم اکتفا توضیح
  اومد اتاقش دز شدن بسته

  رفت اووووفیییییش
  دربیار حرص پرویه هویجه ترسویه بدبخت اورانگوتان

 واستاد قلبم ترس از در تو خورد لگد ی یهو
 

 حالله خونم دیگه امضاییدم قتلمو حکم واییی نرفته نکنه هیییییع
  الیی ؟ الییی ــ اومد خر عسل صدای ک غلطیدم اقااا بگم میخواسم

 ب راه از منو مظلوم داداش این کردی غلطی چ باز هاا؟ قفلیدی؟ درو چرا
 نکنیاااااا در
  واسین لحظه ی ما جان ن ما جان

  بروبچ بچینیم هم کنار کلماتو
  شدن در ب راه از ــ مظلوم ــ ارتین
  ندارم حرفی دیگه من

  نحرفین دربارش دیگه بهتره شمام
  سیمنمیر ای نتیجه ب
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  درو کن وا بابا ــ عسل
  الالدارم گمشو عسل ــ من
  رفت کنم فک

  کردم کم کیلو ۵١ ازترس ینی روزمین افتادم سرخوردم اخیییش
  شد اضافه هویجم این بود کم خر اون

  میدن دق منو دوتا این کنه خداابخیر
  باشم قبر سنگ فکر ب باید نخیر
  چوب یا تره گرون سنگ اللن راسی
..  بون سایه  ارههه کنم درست موشمل خوشمل قبر ی خودم واسه باید

 ...و ارایشگاه..  شاپ کافی.. سرسره.. استخر
 ونجاهم شدم واصل درک ب ک وقتیم کنم زندگی همونجا برم بهتره کنم فک

  میمیرم میفتم
 ساعت ب خورد چشمم ک بودم فکرا توهمین

 اس دقیقه ۵.۴۵ ساعت اوااا
  صبحید زود چ

 هوا ک دیگم دوساعت نمیاد ک خوابم ــ گفتم باخودم باز ک بخوابم مخواست
 کنم پفی چشاموپف دوساعت خاطر ب نمیصرفه دیگه میشه روشن
  شدیم خواب بیخیال ما ولش ما اقااا
  دادم انجام رو الزم عملیات و بهداشتس سرویس تو رفتم

 لیمویی مندا بلوز ی اهاا اومممم کنم عوض لباسامو پش ندارم دوش حوصله

  ربع س بااستینایه بود هفت یقه لباسش ک
  میشدم هم خم اگه نمیرفتم فنا ب پوشیده بودو بلند دامنشم  کلوش
  نگرم اینده چ میبین
  کردم جارو همه فکر
  تو چیشدی اووففف سفید صندل جفت ی و کلم رو انداختم سفیدم شال ی
  یبوی عجب به به دوش زیر رفتیم هم ادوکلون جناب با

  صفاسیتی مرحله حاال خوووب
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 ـ نارنجی رژ خالص تیر اخر ودر ریمل پودر کرم کم ی اینه جلو نشستم
  منه عجق ک ای قهوه
 واسا ــ وجدان  جیگری چ جووون انداختم ایینه تو خودم ب نگا ی پاشدم
 عصبیه اینو باو ولش   کن وا خودت واسه ـ من یخچاله تو اخریم نوشابه
  شما جون میده رگی همه ب ها بچه

  سیندرال شدم ک یابم در خودمو
 میبری دل ارتین از گری عشوه با ک تو میکنه بلغور شاعر ک اینجاس
  غلطا چ اوهووو

  بشم تر تر قشنگ تا بیرون ریختم شال از موهامو ذره ی
 کیهههه؟  وااا روشنیدم نفر دو ی دعوا صدای ک بیرون برم خواسم

 
  میکردن عواد توم داشتن دونفر انگاری
 حرف براش میخوای نمیشه سرت چرا احمق تو بکنه موهاشوووو ــ وجدان

  دربیارن؟
 سرهپ این بزا میشه تر جذاب تره خوشگل اینجوری نخییییر ــ عماره نفس
  میترشهههههه اخر از کنه تور رو
 عمارن نفس و وجدان ک اینا وااا
  میکشه جیغ شهمیک اونو موهای یکی این میزنه کتک میزنه داد اون
  دیگهههه بسه ــ زدم داد ک میکردن جیغ جیغ داشتن هنو
  برداشتن دعوا از دست
  زشته تو بکن موهاتو الی ــ وجدان
  دیگه مویه دوالخ مگه چیه خوشگله همینجوری نمیخواد ــ عماره نفس

  عوضی تویه از میکشیم هرچی نزن حرف ــ وجدان
 پهن دام دوخته کیسه پسرمون برا ومدهنی هنو بگن میخوای بکن موهاتو الی
 نفهم؟ میخوای همینو کنه؟؟؟ تورش کرده
 خودنمایی هویج اون جلو میخوام میکنن فک برم اینجوری هاااا میگه راس
  کنم
  بود بدتر ک دیشب اخه ــ من
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 چی؟ االن.. نبود حواست دیشب ــ وجدان
  نداره جواب حقم حرف اقا میگه راس

  ندادم گوش جان عمار حرف ب و تو کردم موهامو
  نشستن دورهم همه دیدم پایین رفتم

  خیزن سحر معلومه ک اینطور
  میزنی منگ توخیلی   هااا صبحه نیم و هفت سحرخیزن چیو چی ــ وجدان

 
  سالمیدم و رفتم جلوتر

  گل دختر سالم ــ زیباجون
  خونه سیندرالی بر سالم ــ امیرخان

  عجقم سالم ــ عسل
 بادم ارتین جواب با ولی بامحبتن اینطور همه ک شدم مرگ ذوق خیلی
  شد خالی
     سالم ــ ارتین

  دارم خارجیم حضور بفهمم بکنه نگا ی نکرد عوضییی
  گاااو ایکبیری گرفتم ازش نگامو

  بخور برو امادس اشپزخونه تو صبحونه دخترم ــ زیباجون
  نیس گشنم االن میرم باشه ــ من

  شیرین لیمو بشین خودم پیش بیا پس دوــز لبخندی زیباجون
  داد تکون سرشو زدو پوزخند ی ارتین زیباجون حرف بااین

  روانییییی
  نشستم زیباجون کنار رفتم
 دش چطور بیای صبح بود قرار ک تو کن تعریف ارتینی خوووب  ـ عسل
  اومدی زود اینقد
 ممنظور صبح ــ خشک لحن ی با رومیزو گذاشت قهوشو خان هویج

  اومدم زودتر دوساعت فقط من بو ٧و۵همون
  اهاااا ـ عسل

  بگیریم خانوادگی جشن ی پسرم اومدن خاطر ب باید ــ زیباجون
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 اورانگوتانشونو میگیرن تحویلم چ اه اه
  موافقم ــ خان امیر
  کردم مهمونی هوس خیلی ارههههه ــ عسل
  انگار ن انگار بود نشسته ناپز هویج عین ارتینم
 خواهرم خونه صبحونمونو خان امیر منو عزیزم ــ گف بهم ونزیباج

 یسن گشنم میگه عسلم میخوره قهوه ی فقط نداره عادت کال ارتینم خوردیم
  بچینم رو مهمونی تدارکات برم منم گلم بخور برو تو
 کنم گوش حرف چ    چشم ــ من
 

  بود اماده میز تواشپزخونه رفتم
  روم ب رو نشست اومد تینار ک میخوردم پرتغال اب داشتم
 کرد دعوت اینو کی اخه اهههه

 ــ گفت حین درهمون و  خورد و ریخت خودش برا پرتغال اب ذره ی

  ترسیدیااا خوب دیشب
 کاری باهاش من ببین میکنی من زندگی وارد اینو چراهی خداجونم ای

  میده گیر هی خودش ندارما
 وحشیه الینا بگین بعد
  نیست راینطو اصالنم ــ گفتم
 یانه هست اینطوری میفهمیم حاال باشه ــ گف
  کنم راستش و چپ همینجا پاشم میگه شیطونه نگااا رو پرو بچه
  کمه فرشتتون جمعه جمعتون میبینم به به ــ تو اومد عسل
  داشتیم کم عزراییلو فقط اره- من

 میکردی؟ چیکار نداشتی زبونو این تواگه-- و دیوار ب داد تکیه عسل
  میشدم قیامت منتظر هیچی_ گفتم یخیالیباب

 داره کارم دوستام از یکی خونه برم میخوام من_کردو پوفی عسل
 دیگه؟ مذکره_من

  ودب چی اخخخخ پیشونیم تو خورد صاف چیزی ی یهو ک میخندیدم داشتم
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 لمک عسل گورت تو سگ ای_ کردمو نگاه بود ه افتاد  رومیز ک قاشقی ب
  وحشی شد داغون
  بای فعال  تهحق_ عسل
  میخنده ریزریز داره هویج دیدم ک میمالیدم پیشونیمو داشتم
 بودم کرده فراموش حضورشو اصال
 میخندی؟ چی ب_ من

 تو_  گف باپرویی
  هااا شلغمیه عجب
  قزوینه پا سنگ نیس ک رو_ گفتم منم

  شد مشغول پرتغالش اب خوردن ب و نگفت چیزی
 بحاص نداره عادت میگه زیباجون بعد دخور بیشتر منم از اینک نمیدونم من

  قهوه فقط بخوره چیز
 گهب نیس یکی هم_  وجدان میگن بعد میخوره کروکدیل قد دیدم هاااااابابااا

  چ ت ب اخه
  ک بدن مردم تحویل دروغ نباید ولی چ ما ب اره_ من
 زا نفمیدیم ک ما بزنم دید یکم نیس حواسش اونم نیس کسیم ک حاال خوو
  چیشد التاحا دیشب
 متوسط ابروهای ریخته چپ سمت قسمتش ی ک پشت پر ای قهوه موهای

  وتمیز پرپشت و
  خر عسل عین درشت سبز چشایه
  جیگر و خوجل لبای متناسب بینی
 قیافش درکل کرده تیغش04021 ک فرم خوش و مردونه صورت ی و

  بم و عالییی ک صداشم جذابه و مردانه
  شکر هنرتو ساختیییی چی خدایا
 .... اومد صداش ک میگفتم پرت و چرت همینجوری داشتم
 اومد؟ خوشت عسل ازسوغاتیای ــ ارتین
  زدم زل روم ب رو مغرور گندیده ادم ب و دراومدم هپروت ازتو

  نیوردم چیزی براتو بگه مثالخواس
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  مهمه من برا میکنه فک چرا نمیدونم
  پرو بچه میگیرم حالتو االن واستا

 من چون بود قدیمی خورده ی چیه میدونین ولی بودن نگقش خیلی اره ــ
  خریدم سرکوچمون فروشگاه از پیش ماهه لباسارو وسایلو  همون
 منظور؟؟ ــ کردو باریک چشاشو
 دادم نظر منم خواسی نظر منظور بی تو جون ــ و انداختم باال هامو شونه

  رفت تو اونور کیلومتر ٠ تا سوختگیش بوی ک زدم نیشخند ی و
 چیزارو اون من بگی میخوای احمق دختره ــ زد داد پریدو صندلی رو از

 هس؟؟؟ فرانسه از ک گفتم دروغ اوردمو کشورخودمون تو از
 لبتهههها فهم چیز ادم قربون ــ گفتم عصبانیتش ب توجه بدون زدمو لبخندی
 ــ زدمو چشمک ی..  نمیزارن حواس و هوش ادم واسه ک اونجا دخترای

  ارتین؟؟ اقا ن مگه
  خرییی خیلی ــ دراومد کفرش دیگه
 چون میدونم البته  ای دیگه چیز ن بود کارم و درس ب حواسم اونجا من

  میسوزی داری نگرفتم براتوچیزی
 زیاده ک چیزی بسوزم براچی ن ــ کردمو حفظ خونسردیمو حسابی منم

  وسایل اون از بازارو
 خریدی همینجا از نمیگم عسلم ب  میخرم میرم بخوام
 نمم بیشعور دختره بکن بکنی میخوای غلطی هر برو ــ شد منفجر دیگه
  ببین و کن صبر فقط برات دارم
  رفت باعصبانیت و

  بیفته در بامن نشده زاییده کسی هنو حقتهه خخخخخخخ
 هس فرانسه از واقعا سوغاتیاا نکنینااا باور حرفامو شماهام حاال هوووی

  بسوزه گفتم اونجوری من
 مرفت کردمو تشکر مریم از جنجالی صبحونه ی از پس شدم سیر گهدی

  کردم نگا ساعت ب بیرون
  داره اسفنجی باب موقع این جووون ای

  شدم دیدن تلویزیون مشغول و مبل رو نشستم
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 خداااا اوووووففف  رومبل شد شوت ارتین ک بودم فیلم قعر تو
  رهماهوا بزن ــ گف بود تلویزیون ب خیره ک همونجور

  میبینم فیلم دارم نمیخوام ــ من
 اون بزن االن   ببین میگیرم شو دی سی برات کوچولو کردوــ خنده ی

  ببینم چیزی ی میخوام اونور
 اومدم نم اول بعدشم قیافته کوچولو وــ دادم فشار دستم تو کنترلو باحرص

  ببینیم چی میگم من پس
 اوکی ــ و داد تکون سرشو

 
  قبولید هساد چ این وااااا
 دیگه بسه اهههه ــ وجدان..     و نشنیده و نشناخته و ندیده چیزای حق ب

  ببین فیلمتو
  بابا خو  ـ من

 دستم زا کنترل یهو ک داستان تو رفتم و دوختم تلویزیون ب نگاهمو دوباره
  اخبار رو رف درنهایت و شد کشیده

 ی با ک مدید و خر کله اون و برگردوندم سرمو عصبانیت و حرص با

  میبینه اخبار داره کوله کچک لبخند
  میکنیی همچین چرا  شدی خل مگه امازونی وحشی ــ گفتم خشن

 میخوام برو هم حاال گرفتم زور با منم  ندادی  بده گفتم  ـ گف خونسرد

  ببینم اخبار
 روزگار ههههیی اومدااا کوتاه زود چی واسه بگو عه عه عه  گرفت لجم
  بخورم سادمو دل این چکب باید همش من
  مغزمعیوب ن ساده دل ـــ

  کردم فکر بازبلند من هیییییع
  جام زا سررفته برنج عین یهو ک کنم خاموش جلو از تلویزیونو برم خواسم

 !!!!معیوبهههه؟؟؟ من مغز   گف چی هویج چیییییییی؟؟؟این   پریدم
 هویج پسره معیوبه خودت مغز_ زدم داد

  هوا رو رف ازخنده
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 نهههه دیدم بعد   ندادی جوابمو ک مردی کردم فک لحظه ی خودت انج_

  داره ادامه همچنان طبیعی باالیای موج
  خندید خر عین باز و

 رارتک دوباره اگه ولی ندادم جوابشو ک کردین تعجب لحظه ی شماهام شاید

 نمونده برام حواس من بگیناااا بم شد
  بود دراومده لجم حسابی دیگه پاشدم
 حاال میدم نشونت میخنده من ب چین نقطه پسره
  شد خاموش یهو ک برم خواسم

 هویجم؟ من گفتی چی من ب توو.. تو واسابینم_
  شبیهشی خیلی اره_  کردمو بش چپکی نگاه ی

 شبیهشه؟؟ کجام دقیقا_ ارتین
  جااات همههه_ من

 ؟؟ جامممم همه_ گف مرموز لحن با کردو ریز چشاشو
  .... ج ههم بله_ کردن فک بدون

 گورم وت خاک دادم ای الجثه عظیم سوتی چ فهمیدم تازه واییییی هییییییع
 رف ابروم

 .. داره دیدم کردم هویج ب نگا ی
 

 میکنه نگام شیطون قیافه با داره دیدم
 نمیاد بدش خودشم گاو پسره

 بمانم ک ندانستم راجایز موقعیت
 نیفتی سپ ک بگیری و پیش دست باید اینجورمواقع تو میدونین حتماخودتون

 ببندی فلنگو اینکه یاهم
 تورومیبنده فلنگ وگرنه

 بازنجیر دادم ترجیح گوریه کدوم پیشم دست نمیدونم من ک وازاونجایی
 رفتیم ک وووووووووووواااااقااااابرووووووو ببندم محکم فلنگو
 رفت م023 تااسمون هویج اون خنده صدای و دویدم
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  برسرم خاک امروز ازسوتی اینم اههه دروبستم و تواتاقم رفتم
 خدا واییییی بگه عسل ب نره هییییع
 میحرفیدم باخودم در پشت داشتم
  دیوار ب چسبیدم لواشک عین منم و شد باز درباشدت ک

 وااا_ گف دید ک منو اتاق تو پرید حر عین عسل ک میمردم ازدرد داشتم

 چیکامیکنی اینجا تو
 یخوایم توام بگیرم بیام گفتم دنمیکر پخش ُینجه داشتن_ گفتم باحرص
  برات بگیرم
 میای؟ فردا واسه خرید میرم دارم باو خفه ــ عسل
 چخبره؟ فردا مگه ـ من
 
  نمیدونستی مگه دیگه تویه ختم چی ـ عسل 

  گفتم جدی مربا ـ من
 هفردامیهمونی  خاصیت بی  نکنااا ه مسخر منو اسم هوووییی ــ بازومو ب زد

  دیگه
 میام باشه نبود حواسم میگیا راس عهههه ــ من

 بیایاااا باید توام برم میخوام اریشگاهم من ــ گفت باذوق
 زهری ی خودم ارایشگاه ب چ منو باو ببند ـ میپوشیدم مانتومو همونجورک

 امادم من خووب ـــ انداختم شالمم و پوشیدم شلوارمم   بسمه میکنم ارایش

  بریم
 بیای اینجوری ینمیخوا ک تو ببینم واسا ــ عسل
  مگه چمه ــ من

 ایینه جلوی نشوندم گرفتو دستمو
 دختر کن ارایش ذره ی روحی بی چ ببین
 بابا بیابریم داریاااا حال کن ول عسل ـ گفتم بیحالی با

  نمیکنه نگات سرکوچمونم گدای اینطوری خره ــ عسل
  خودت ارزونی دزدم شوهر من مگه خواهر نگاکنه نبایدم ــ من

 میکردی چیکار نداشتی زبونو این تواگه ـ عسل
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 ..قیامت انتظار..  گفتم بت بارم ی.  من
  رولبم کشید برداشتو قرمزو رژ هام مخالفت ب بیتوجه عسل
  شدن داغون لبم و رژ داری ازار مگه اخخخ ــ و زدم پسش
  شدی ماه چ نگا شد حاالاا ــ گف حرفام ب بیتوجه

 ... کردم ایینه ب نگا ی
 
 

  کوشولو رژ همین با کردما تغییر اااواقعا
 نیس؟ پررنگ یکم ولی خوبه ــ و کردم عسل ب نگا ی

 اوکی؟ میکنم نصفت بهش بزنی دست   خوبه خیلیم بابا ن ـ عسل
 بلی ــ من

  بریم خودیگ ــ عسل
 چی؟ پاشین ماشین راسی ــ من

  تعمیرگاهه ماشینم ـ عسل
 تاکسی؟ ؟ میریم چی با پس ــ من

 ببرتمون میگم ارتین ب  االغه ن ــ عسل
 نمیخواد میریم خودمون نکرده الزم نخیر ــ اوردم جوش اومد ارتین تااسم
 بگیا بش

 میشیم خستع دوره خو ؟ چی واس ـ عسل
  میترکی داری برو راه یکم  بدبخت نشکنه النگوهات ـ من

  باربیم من نگو چرت  ـ عسل
  زلیخام منم اره اره ــ من

  میشه دیر بیابریم نگو مذخرف هانقد الی  ـ عسل
  نمیام هیجا داداشت بااون من ـ من

  بابا ای ـ عسل
 مارو خودش اون اصن..  نمیااام ــ و کردم اونور مو رو سینه ب دست
  نمیبره
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 کنیم؟ التماسش بریم
  شد ساکت عسل دیدم

  روشنه المپ سرش رو دیدم و سمتش برگشتم
 داره نقشه باز
 میکنی؟ فک چی ب داری ــ من

 هسی؟ ببندیم شرطی ی ــ گف خبیث باچشای
  اره  ـ گفتم کردن فک بدون معمول طبق

 اگه لیو میکنم بگی هرکار نکرد قبول اگه میگیم ارتین ب میریم ــ خندیدو

 قبول؟ کنن درستت تا ارایشگاه بیای بامن باید فردا کنه قبول
 ازهیجان و ردممیک فک بشم برنده و درصورتی شیطانی فکر چندتا ب داشتم
  قبولههه اره ـ. گفتم ارتین گفتن نه از اطمینان و اونا کردن عملی
  بریم بزن پس ــ زدو چشمکی عسل

 
  پایین رفتیم باهم
  توگوشیش و رومبل ارتین
  جلو رف عسل و واستادم تر عقب من
  پالسه اینجا همینجوری ؟همش نداره زندگی کارو پسره این

 خا چ ت ب ــ وجدان
  گمشو برو اههه ــ من

  عسل حرفای ب دادم و حواسم
 نه بگه میکردم خداخدا

 
 لباس برافردا بازار بریم میخوایم الی منو داداشی ـ االغی عشوه با عسل
  بخریم
  دوره اونجان  تعمیرگاس منم ماشین
  توببریمون؟ میشه
 .... گف خاصی غرور با و دراورد گوشیش ازتو سرشو هویج
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  نمیبرمتو باشه ــ

 ��ــ عسل

 �� ــ من
  داغ دمت خدایا واقعا ینی

 خدا ای قبولید چرا این اخههههه
 زد لب و باالانداخت ابروهاشوچندبار ک انداختم عسل ب حرص با نگا ی

 باش اماده  صبح   فردا ــ
  عوضی بیشور کنه خدالعنتت
  کنه قبول راحتی همین ب گاو مغرور این نمیشه باورم خدایااا
 شورتو مرده   کنم؟ اراویرا خودمو ک کیم مگه ارایشگاه؟ برم چرا من اخه
  عسل ببرن
  ٧ ساعت ــ میشد رد کنارم از ک همونطور و اومد پیروزی با عسل

  بیرون رفت و
  کنه عوض لباس ک باال ورفت پاشد ارتینم
 میدادم فحش زمان و زمین ب میخوردمو حرص فقط منم

  اومدم خودم ب یهای قدم باصدای ک گذشت چقد نفهمیدم
  کردم نگاه جلومو
 اجراکنه کشون دختر مراسم میخواد ارتین باز بلههههه دیدم
 باال ودب داده تاارنج استیناشو ک سفید چسب پیراهن و مشکی جین شلوار ی
  کوتاه مشکی چرم جلیقه ی و

 بگم نیسم بلد من ک بود خاصی مدل موهاشم
    ادمافت اناستازیا یاد انداختم خودم ب نگا ی
  ندارم میپ تیپ تعریف حوصله ولی خوجلم منم میکنم شوخی بابا ن

 عطرش اول البته رسید گوشم ب صداش ک میگفتم پرت و چرت داشتم

  خوشبوبود واقعا ک رسید
 نرفتی؟ چرا ــ
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 کردی؟؟ قبول چرا ــ گفتم باحرص
 چیو؟؟ ــ و باال انداخت ابروهاشو
  بازار بریمونب اینکه ــ دادم فشار روهم دندونامو

 میکردم؟ نباید ــ زدو دراری حرص لبخند
  نهههههههههه ــ و زدم جیغی
  جات همه اونم   میسوزیاااا نخور حرص انقد کوچولو ــ خندیدو

 نکن نگا اونجوری ــ شدو سینه ب دست ک چشاش تو زدم زل حیرت با
 یک این
  شد دیر برو دوم
  بگم ومدنی دهنم ب چیزی بشر این غرور و پرویی از

  برو خودت  ـ گفتم اروم
  دارم کاری ی ــ کردو گرد عقب
  بیرون رفتم اروم خیلی همون خاطر ب بودم توهنگ هنو
  هااا بردس شور مرده عسل تقصیر اینا همه
  باشه یادتون گفتم

 کجاس ماشین اهههه
 
 

 ک ممیگشت چیزی خری االغی ماشینی پارکینگی دری دنبال باچشم داشتم
 جورابم تو افتاد قلبم سگ ارسپ باصدای
 یاخدا
 بود کجا سگ
  ندیدم؟ تاحاال من چرا

  بودن بسته دیگه جایی حتما ــ وجدان
  اهااا ـ من

  دریابم خودمو االن ولش خواینارو
  کردم نگا سرمو پشت و برگشتم اروم

  میکردم له و هویج اون نبودن سگا اگه ک دیدم رو ای صحنه و
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  بود واستاده ارتین شونموسط مشکی گنده سگ دوتا
  میکرد نگام داشت بود پوزخند شبیه بیشتر ک لبخند ی با و

    فقط بمیری
  ارزومهه تنها این

 بخوری تکون نباید جلوته وحشی سگ ک مواقع جور دراین بودم شنیده

  جونت ب میفته میکنه رم وگرنه
 ببری؟..  ب  سگاتو..  س این میشه..  م  ارتین اقا ــ اروم همون خاطر ب

  میترسیدم سگ از خیلی چون بود زیاد صدام لرزش
  من طرف ب افتاد راه باسگاش خندیدو چالغ چپر اون ولی

 بای باهام اومد ک دیدم خدابیامرزمو مادربزرگ من لحظه درهمون ودقیقا
  یعنی این و کرد بای

  موندی زنده قاچاقی تاحاالم ک اینور بیا گمشو
  واستادن و بعم رسیدن

  بود بنداومده بونمز
  زمین ب بود چسبیده پاهامم
 . میکردم نگا ارتین ب فقط
 بوقو پسره میدم جرررش میکنه غلطی همچی چرا بفهمم اگه

  زد پوزخند و کوچولو نرفتی چرا ؟ چطوری ــ کردو نگاه بهم بادقت
  االاااااااغ
  مقدمن بابابزرگا چون ــ و بگیرم زبونمو جلو نتونستم
  اوکی عهههه؟ دوــز برق چشاش
  قبلش ولی
  جلوم گرفت دستمال ی و

 چیه؟ این ــ و کردم نگاه دستماله ب یکم
 میخوری؟  ابمیوس  ـ ارتین

  جون هویج چیه میدونم ــ گفتم باحرص
  ؟ من ب میدیش چرا میگم
  بود رفته یادم سگو دوتا اون حضور کال
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 رهمی یادم کال یزاچ بقیه بتمرکزم روچیزی اگه ک اخالقامه از یکی اینم
  هستی چییی انگار حاال ــ وجدان
 اخالقااام از یکیی
  باو بینیم بشین
 داریم وجدان مام  دارن وجدان همه  ـ من
 بده جواب ک کردم نگاه هویج ب
 

  کن پاک ــ بهم شد خیره
 کنم؟ پاک چیو  کردم نگاش سوالی
  چارپایم ک اینه اگه کنم پاکش روزگار صحنه از ؟ میگه خودشو نکنه

 گفت چی ببین شو خفه دودیقه ــ وجدان
  هویج ب دادم حواسمو

 ؟؟ چیو ــ من
 لباتو ـ ارتین
  پوکر ــ من
 
 چ ت ب خاااا بگه نیس اینجا یکی  هم   هم

 خو چیکارداری من ب تو  نقطه س پسره
 تقصیرکیههههه؟؟؟ همش اصن

 
 عسل
  ن میگه پررنگه میگم وقتی
 کنبار چلوگوشت بیارو خر حاال

  کردم نگاش
  بود وایساده منتظر
 بیام میخوام چجوری من ک نداره ربطی ت ب ــ و بستم محکم چشامو

 میریم؟ عروسی کردوــ نگاهی ی
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  اره ــ دادنش حرص وبرا گرفتم منظورشو
  جاربزنی توهماتتو نیس الزم ــ بیتوجه اون ولی
 . وگرنه کن پاکش بگیر

 
  چی؟ وگرنه ـ گفتم سرتق

  میشم کار ب دست خودم ــ جلو داوم قدم ی
 سالمه ۵ فقط کردم احساس لحظه ی
  چیکارداری من ب تو ــ کردمو اخم

 گیرنمیدی؟ عسل ب چرا ببینم اصن
  کشید ای کالفه پوف
  میخوره حرص بس از میشع خارج ازخونشون باکفن اخرش بچه این

  کن پاکشش بگیررر گفتممم ـ ارتین
  منمیخواا ــ کردمو مشت دستامو

  میکنم پاکش خودم بهتر باشه ــ کردو غلیظی اخم
  قاپیدم دستش تو از و دستمال ک جلو بیاد خواس

 کردم پاک لبامو سریع و
 ١اخه باشع باالسرت زور باید چراحتما ـ و خندید واشدو اخماش

  هویج درخطربود شرفم ــ و نیوردم کم
  نگفت هیچی خندیدو
 اوردی؟ براچی سگارو ــ پرسیدم

 ردیک بازی سرتق اگه ک تو واسه ـ کشیدو گودزیال دوتا اون سر ب یدست

  کنن تیکت تیکه بدم
 وا ـ من

  تابیام توماشین برو دیگه خب خیلی ـ خندیدو بز مث دوباره
 میشدمن اینقدضایع بودم کرده پیداش ازاول اگه ک ماشین این توگور سگ ای

 کجاسس؟ ـ باحرص
  ساختمون بغل پارکینگ ـ ارتین 
  ماشین طرف دویدم بگم چیزی اینکه دونب



42 

 

 حاالاااا واسا   بدم جرتتتت فقط میام دارم عسللللل خدابکشت
 

 توماشین پریدم
  نثارمرباکردم گردنی پس ی واول
  جلو صندلی ب زدم لگد وی
  اههههههه ــ گفتم وبلند
  شدم نخاع قطع  گاومیش بشکنه دستت الهییی ــ باناله عسل
  بود حقت ـ من
 اومدوسوارشد ارتین ک بحرفه اسخو
  افتادیم راه و گذاشت اهنگ ی
 میکرد نگام مرموز همش خر عسل این

 گوریه ساعته ٣ من باداداش این میگه باخودش فکریه چ تو االن نیس معلوم
 بزاری؟ قبلیو اهنگ میشه ـ و کردم هویج ب نگاه ی
 قبلی زد کردو قبول چرا و چون بی
  نشنیده چیزای حق ب
  هندید

  نشناخته
  نخورده
  نرفته

 ....ن
  بردی سرمونو دیگه شو خفه اهههه ــ وجدان

  فضول خو چ ت ب ـ من
 خاااک نداری جنبه میکنن برخورد ادم عین باهات ک بارم ی ـ وجدان
 برسرت

 حالتوندارم گمشواصال برو وجی ـ من
  باشم امروزوخوش میخوام
 بمیری ایشاهلل اصال بروگمشو ـ وجدان

 روش ام گندیده وجدان این نداشتیم شانس هیچی از ک ما هییی ـ من
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 ... ک میکردم گوش اهنگ ب داشتم
 
 زده زل خربهم عین هنو عسل دیدم ک

  دراومد کفرم
 ندیدی ادم چیه ـ من

  نه میمونش ازنوع ـ عسل
  بنداز ایینه ب نگاه ی ندیدی چطوری ـ من

 اورانگوتان باالتر درجخ ی ازمیمون تازههه
 گذش خوش باداداشم بگوبینم   تو نمیری ـ دوخندی
  خالی جات ارههههه ـ من

 چیکار؟ عههه ـ عسل
  مربوطه خودمون ب ـ من
 شده چراینجوری لبات جوون الی ـ و راه اون ب زد خودشو االغم خر اون

 باالانداخت ابرو برام شیطون باچشمای و اره؟؟؟ خورده کسی انگار
 نفهم سرتو خاک کنم کفنت الهیییی ک ای

  بگیرم برسریشو خاک فکرای جلوی زودتر باید بیحیااا
       کو بچتون بگه االن نیس بعید دیوونه خل ازاین
 چیییی ـ وجدان

 واالخو ـ من
 

 لبام گف سگ بادوتا اونم کرد خفتم حیاط تو داداشت خان خره ـ گفتم بهش
  کنم پاکش پررنگه

 بفهمونمم؟ بهت یا فهمیدییی حاال
  قبولیدی چرا و چون بدون ک نگو ـ ساختگی بباتعج عسل
 ازتوش برسری خاک چیز ی میخواد این میگم هرچی من بمیری الهییی
  دربیاره
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 چرا و ونچ بی الینا  ارتینییی ــ گفتــ تر زود عسل ک بگم چیزی ی خواسم
  کرد؟ و گفتی تو ک کاری مخالفت و

 دست خودم خواستم من ن ـ و انداخت بهم شیطون نگاه ی ازتوایینه هویج
   بعد دفعه ایشاهلل حاالا نذاشت ک کارشم ب
  زد چشمک ی عسل ب و

  بگو واسم طعمشم بعد دفعه ـ دادو تحویلش شیطونی خنده عسلم
 ـ گفت مرموز بالحن کردو نگاهیی ی من ب..   البتههههه ـ خندیدو هویجم
  نیست دور زیاد روز اون
  شیشه ب چسبیدم لبو عین شدم سرخ غیرطبیعی خیلی منم

  حیاهاا بی کنم کفن خودم هرجفتتونو الهیی
 طعمیو هیچ چشیدن هوس دیگه ک بدم نشونت طعمی ی کپکی افاهویجه

  نکنی
  پروشده خیلی عسلم این
  نه میگین ها شما هااا اورانگوتانه این میگم هی من

  ها؟ ها؟ ها؟ داشت؟ شدن پرو ب ربطی چ اورانگوتان دقیقا االن ـ وجدان
 بده گییر هی توام خورده اعصابم میگم چی ی من حاال ـ من
 

  لوکس و بزرگ فروشگاه ی ب رسیدیم
  است زنانه ـ دخترانه بیشترش میداد نشون جورایی ی

  داره ازاوناهم بلهههه چییییی؟؟؟؟
 نیستینااااا حیا بی کم شماهام

  شدیم پیاده عسل منو
  شد پیاده اونم ولی نمیاد هویج میکردم فک
  شدیم فروشگاه وارد و اومد وباما
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 یاب الیی ـ گفت عسل ک میدیدیم اجناسو و ها مغازه و میرفتیم راه داشتیم
  ببین اینو
 نه؟ خوشگله کن نگاش زرشکیهه لباس اون

  بود استایلی واقعاخوشگلو اره    کردم نگاش
  نکردیم حساب هویج ارتینم اون و تو رفتیم باهم
 من ولی بودن خوب بیشتریاش چشمم تو اومد شتربی لباسا شدیم ک وارد

  نکردم انتخاب
  کردم فروشنده ب نگاه ی
  بود کرده ارایش زشت خیلی ک بود دختره ی

  باباقوری کال ک چشماش
  بود کوله کجو ک انقد  بود کرده پیدا توجوب از کنم فک ک دماغشم

 وچیکک دهنش بود گنده دماغش هرچی هویج مرگ ب نباشه شما جان ولی
 نداره دهن کردم فک اولش ک طوری بود
  االب بود برده ک انقدر  بکشه دماغشم تو مونده کم دیگه لبشو خط واه واه

  خیارشور ی   حاال هسی چی خودت شی؟ خفه میشه ـ وجدان
  این دست از بکنم نمیتونم نگاهم ی اهههه دگ شو خفه ـ من

 پروف تواتاق میرفت داشت ک عسل ب و برداشتم دختره انالیز از دست

  کردم نگا
 خرچنگهه عین ازپشت
 درستش خودم اونم ک حیاس بی یکم فقط خوبیه بچه  بابا کردم شوخی

  میکنم
  میگرفتم و عسل این حال پسربود فروشنده کاش
 ... ک شه کم عسل این روی چیکاکنم میکردم فک داشتم

 
 یاببینب الی ــ اومد نحسش صدای ک بیارم عسل سر بالیی چ میفکریدم داشتم

  چطوره
  دیدمش و رفتم
  میومد بهش بود خوشگل واقعا
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  انتخابید ک این
  کوچولو هویج موندمو من فقط حاال

 یحتوض افتضاح خیلی  برات رو کوچولو معنی ک میکنم احساس  ـ وجدان
 دادن
 بپرسم؟ سوال ی ـ من

  اری ـ وجدان
  نمیشی؟ چراخفه ـ من

  دارن منو داشتن ارزوی همه نداری لیاقت اییش ـ وجدان
  همونا ارزونی ـ من

  اومد و دراورد لباسو عسل
 کرد حساب پولو اومد و زد صدا و ارتین

  بیرون رفت و
  مانداره برای ای دیگه نقش هیچ عابربانک بجز هویج این کال

 چشمم ب چیزی هنوز اما برد هم دیگه چندجای روهم زده فلک منه عسل

 رمبخ ک بود نیومده قشنگ
 ییوایییی ــ دراومد عسل گندیده صدای ک میزدیم قدم سالنه سالنه داشتیم

 بابا شد ظهر نمیخری؟ هیچی توچرا الی  شدم  خسته خیلی من
 الحمدهللا نبودی کور ک خودت  هنوز ندیدم قشنگی چیز خوب ـ من

 از چندتا هم کنم استراحت یکم هم ماشین تو میرم من  باو باشه ـ عسل
  کنم دعوت گمدوستاموبزن

 نمیاد؟ شوهرت ـ من
  ماموریته ن ـ عسل
  ورفت

 هویج موندمو من
  بریم بخریم کن انتخاب زود ـ ارتین
 ناهاربخورم میخوام

  افتادم پاش ب انگار بیای خواسی اصالخودت باو باشه ـ من
  زود فقط بریم خب خیلی ـ هام طعنه ب نسبت حرفی هیچ بی
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  رفت وجلوجلو

 بگین هی حاال هاا نداره روانی روحی تعادل این میگم من   عجیب چ واااا
  نه
 حرف ارومو انقد ک االن ب ن  منوبخوره میخواس ک پیش ساعت ی ب ن

  شده کن گوش
 میاد بدت تو خیلیم ک ن  ـ وجی
  اهه دیگه گمشو برو  شد پیدات تو باز ـ من

  بمیر برو توام میرم ـ وجی
  درک ب ـ من
  دارم دعوا بااین همیشه من کال

 نکنم تاگمش ارتین دنبال رفتم بدوبدو
  واستاده بازم دیدم ک کردم نگاه دوروبر ب یکم واستادم سرش پشت
 هویح این تو کاش حیا ذره ی خدایاااا عههههه دیدم و گرفتم نگاهشو رد

 میزاشی
 

 اسالب ب زده زل و زنانه زیر لباس مغازه جلو واستاده حیا بی پرویه پسره
  گرفت حرصم
 فکر ـ اونورگفتم بکشمش داشتم سعی ک وهمونطور کشیدم استینشو رفتم

 بگیری خودت واسه چیزی بتونی اینجا نمیکنم
  میخوام براتو  ـ و باالانداخت ابروهاشو باشیطنت
  کردی غلط تو ـ گفتم باحرص

  افتاد راه باز خندیدو اونم ک گفتم لب زیر بیحیا ی و
  مرفت دنبالش اردک جوجه عین منم

  قشنگ لباس ی ب خورد چشمم میرفتم داشتم ک همینطور
  میشد کلوش بعد و تاارنج واستیناش بود هفتی یقش لباسه باالی
 و تر حال مک باالتنه نسبت ب تنش پایین و بود پررنگ صورتی اش باالتنه

  داربود دامن
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  میشد تر بلند پشت از و بود زانو تاروی دامنشم
   تو رفتم شوق و باذوق

  رفته یادم و چیزی ی میکردم فک همش لیو
  خو دیگه هویجه اهههه
  براخودش میزنه قدم داره دیدم بیرونو رفتم
  این خوشحاله خودش واسه کال
  کردم انتخاب چیزی ی من بیا ـ و رفتم
  افتاد راه سرم پشت و  داد تکون سرشو حرفی هیچ بی

   شماهامیدونین؟  این؟ چشه
  بگین ممن ب فهمیدین عسل جان
  شدیم مغازه وارد
  پوشمشب رفتم و گرفتم لباسو پرتا چرتو این پرسیو احوال و سالم از بعد
 

 ی و کردم ایینه ب نگا ی بود تنم فیت کامال   میاد بهم چ  خدااا اخخخخ
  فرستادم خودم برا بوس

 بلند خارب ابری دمپایی از   بابا کن ولش گفتم ک بدم نشون ارتین ب خواسم

  نه اماازاین میشه
 میگیرم افسردگی میکنم فک جدیش و خشک کردنایه سالم ب وقتی
  بیرون اومدم دراوردمو لباسو
  بود توگوشیش بازم سرش
  برمیدارم همینو ـ و کنارش رفتم
  اوکی ــ دادو تکون کلشو

 ـ گف ارتین ب رو فروشنده  گفتم تااینو  نبینه ایفون گوشی اقاچشتون
  رمزتون

  پوکر شدم
 ٨٠۴۴ ـ ویجه

  باشه مبارک ـ دادو بهم نایلونو کردتو لباسو فروشنده
  مرسی ـ هنگ درحالت منم
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  بیرون اومدیم
  ؟ کنم حساب خودم نزاشتی چرا ـ هویج ب پریدم اومدمو خودم ب

  حاال ـ شدو خیره جلوش ب مرموزی باحالت
  ورفت
  ها میشه چیزیش ی اینم واااا
  بچه شده خل
 ازیب اورانگوتان براچی باشی خوب و اقا اینقد میتونی ک تو گل پسر اخه

  درمیاری
 شال ی اب خریدم پا رنگ ساقه و پیازی پوسته کفش جفت ی و رفتم خالصه
  حال کم صورتیه

  پررنگ پیازی پوسته الک ی بااجازتون
   قرمز ب مایا گلبهی رژ و صورتی سایه همراه ب کفشام تراز
  شد معلوم اااملک شب فرده ستاره کنم فک به به

  هلومیشم مطمعنم
  گوشیش سرش و بود بیرون ارتین ارایش لوازم خرید مدت درتمام البتع

  میکنه غلطی چ نمیدونم
 دییییگه دخترشه دوس حتما نه؟ نیسیم بخیل ک ما میگم ها بچه حاال

  هییییسس
 ؟ چخبره یواش بابا

  نمیبرمتوناااا مهمونی کنین شلوغ
 

 نمیگزره خوش من ب ک نباشین شما باو کردم شوخی
 

 کافیه باشه بسته دهنش همینکه  ولش هویجم اون
  شد هویج نوبت
 کروات و سفید پیراهن با طوسی شلوار کت ست ی  مغازه ی تو رفت
  برداش ای سرمه های بوت نیم و ای سرمه
  کنه فس فس چارساعت نبود دخترام ما مث
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  شتبردا دقیقه ٠ درعرض تریناشو شیک تو رفت هم
 خداتومن قیمتش خرید هم ادوکلن ی
  هااا بندازه راه کشون دختر مراسم میخواد اینم

  شد تموم ک خریدا
  نشستیم و ماشین سمت رفتیم
  ندادم شب انتقام عنوان ب منم کنیم عوض بیا داد گیر دید منو لباس تا  عسل
  مربا میندازی گل منو لپایه ها ها ها

 حاال بخور  سفید چشم دختره
 مراسم های کارت باید االن بودیم تنها اگه وگرنه هس هویج ک حیییف
  میکردین دریافت و عسل تدفین
  رسی؟ بریم ها بچه ـ عسل
 ؟ چیه رسی ـ من

 دگ رستوران ـ عسل
 اهااا ـ من

  هس گشنمم بریم باشه ـ هویج
 پیک و شیک رستوران ی رفتیم
 ... نشستیم قسمت ترین ای گوشع شدیمو داخل

 
  نشستم گوشه شهگو من

  شدم واقع مظلوم درواقع
  عمت ارواح ـ وجدان

 باو خفه ـ من
 بود کنارش ارتین و بود روم ب رو عسل

 دارین؟ میل چی  سالم ـ اومدو گارسون
  کوبیده من کوبیده کوبیده ـ  گفتم باهول و سریع بود گشنم ازبس

 امازون زا این میگه باخودش حتما  کرد نگام شده گرد چشای با گارسونه
  کرده فرار
  بگه درک ب
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  جوجه ـ عسل
  بامخلفات مخصوص برگ ی ـ ارتین
  بدبخت کپک نکنی رودل

  چی؟ نوشیدنی ـ گارسون
  کیمش ترجیحا  لطفا نوشابه ـ ارتین کنم ریزی ابرو دوباره ک این قبل

  رفت کردو تعظیمی گارسونه
 میخواسم زرد نم خوو بگم خودم نزاش چرا شدم خیره ارتین ب یتیما مثه

  درمیاری برچی بازی پدید ندید دگ بسه ـ وجدان
 چ تو ب میخواد دلم اصن ـ من
 
 

  بود گوشیش تو سرش همچنان هویج
 ک من البته میکرد وزوز گوشم دم ک میشد ساعتی چهار ی کنم فک عسلم

 میدادم سرتکون فقط میگه چی نمیفمیدم
  میکنه لطیغ چ توگوشیش خان کپک این ک بود این فکرم همش
  میکنه گوش حرف  شده مهربون اینقدر چرا این   اینوبگو اصن اهاا

  شدم نخاع قطع ک  بودم فکرا توهمین
  کردن افلیج بچتو ک بیا  ننه ایییی ـ من
  روییه روب خره این کار نکنم غلط
 زد؟ گردنی پس جلو از چطوری ولی
  نه بگین هی اورانگوتانناااا اینا میگم من
 گاو عین داره و سرمه پشت عسل عهههه دیدم ک کردم دوروبر ب نگا ی

  میخنده
  کردی نابود منو ک تو بچه بمیری الهیی

 میکنن خارج اینا خونه از کفن با منو باورکنین
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 و زمی رو پاش فلفل عصبانییییی منم میخندید خر عین داشت هنو عسل
  میزنی منو بخورررر هاهاها  صورتش تو پاشیدم حرکت ی تو و برداشتم
  منگ بعتره ک صورتشم قرمز ماهی بود شده چشاش میسوخت داشت عسل

  افتضاححححححح
 نمک فک ک ها پله سمت ودوید  نفهممممم سوختم بیشوور عوضییی ـ عسل

  بودوایناا دسشویی
  دنیانبود تواین کال انداختم هویج ب نگا ی

  گرفت کرمم
 رفت و دراورد شاخ ازتعجب ک صورتش تو پاشیدم فلفل هااا یکم البته یکم
  هپروت تو

  بچه بود خودش توحال
 و گوشیش   پرید جاش از گاووحشی عینهو یهو بعد موندو هنگ تو یکم

  بهم زد زل نشسته خون ب باچشمای رومیزو انداخت
  کما  ک  تو بری ترسیدم  ت اخه ببهشید  جون  هویج  ه ـ گفتم پته تته با

  اخه نبودی  ن  دنیا تواین کال
  میکردن نگا مارو داشتن رستوران همه

  زدین زل چی ب درارد چشاتون
 دتاچن دیدم ک نمیکنه کاری هیچ ارتین چرا میکردم فک همینجوری داشتم
  بهم زدن زل پسره
  کصاااافطااااا مگه سینماس شین واصل درک ب همتون الهیی ک اخخخ
  بود زده زل باخشم بهم همونجور  ارتین طرف برگشتم

  ام بیگانه کردن فکر اسم ب ای کلمه با کال میدونین ک منم
 زدی؟ زل بز عین چی ب چیه؟ هااا ـ چشماشو تو زدم زل صاف
  هوا رفت رستوران کل حرفم بااین
  میمرد داشت ازحرص ارتین و میخندیدن همه

  بچه شد ضایع چ بمیره برات مادرت اخخخ
 خونتو االن همین وگرنه مکاردار باهات ک حییف  ـ نزدیکمو اومد قدم ی

  میریختم
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  رفت و برداشت گوشیشو باعصبانیت و 
  بمیر برو ـ و کردم غنچه لبامو

   دختر کردی کاری عجب ـ و اومد ها سال از بعد گارسون
  میکنن نگا دارن همه دیدم اومدم خودم ب

  ک نیومدین سینما  زدین زل چی ب چیه  ـ دراومد کفرم
  شدن کارخودشون غولمش و گرفتن نگاهاشونو
  رفت و گذاشت رو غذاها ام گارسونه

  اومد عسل
 من وراروص نفله میکنم نفلت خونه برسیم بزا فقط ـ و روصندلی نشست
  ارهه؟؟؟؟ میپاشی؟؟؟ فلفل
  ارهههههه ـ من

  قزوینه پا سنگ ک نیس رو  برم رو رو ـ عسل
  میدونی ک خوبه ـ من

  ذاشدیمغ خوردن مشغول نگفتیمو چیزی دیگه
  بخوره؟ چی ی ؟ نمیاد داداشت عههه ـ و اومد یادم یهو

  توماشینه ـ عسل
  ؟ توازکجامیدونی ـ من

  نتظرهم توماشین نیس گرسنش و گفت و گفت شاهکارتو زنگید بم. عسل
 ؟ پ چی غذاش ـ گفتم بابیخیالی

 وقتی کال ارتین  بخوره غذاهم میخوای شاهکارت بااون توروخدا ن ـ عسل

 ک من میگیره ازت سختی انتقام مطمعنم ولی نمیخوره هیچی هعصبی
 وامت  میکنم دعا برات برسه دادت ب خدا ولی  کنه چیکارت میخواد نمیدونم

  کن ردیف اونور واسه کاراتو برو
  زد چشمک ی و
  ترسیددددم هه هه هه ـ من

  میگیره انتقامشو امشب گفت میبینی امشب حاال ـ عسل
  چی؟ ـ من

  کنم حساب میرم من ـ  شدو ندبل عسل
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  چیکاکنه؟ میخواد شب گفتی؟ چی میگم باتواماااا ـ من
 یادش ک میکنم ادبش طوری شب گفت فقط نمیدونم حاالاا ــ شیطنت با عسل

  حسابداری سمت رفت و نره
  پوکشونه کله تواون چی نیست معلوم نکنه خدالعنتتون

 چیکارکنه؟ میخواد شب ینی
 ? نک رحم خودت خدایا

 
  بیرون رفتم رستوران از کردمو جور و جمع خودمو
  توماشین نشستم
  نشسته جلو خره عسل عههه
 جلویی؟ توچرا مربا هوووی ـ من

 بدم ازدست بدنمو اعضای نمیخوام چون ـ عسل
  هستی مادرزاد افلیج همینجور ک تو ـ من

 ( کرد اشاره  کیلوییش صد ٨ کله ب و) ن جسمیم افلیج ـ عسل
 تو نارتی چیه میدونی ندارم کاری باهات فعال ـ بار شیطنت قیافه با بعدم

 چشمک ی و من مال فردا اون مال امشب تره ماهر من از انتقام گرفتن
  برگشت زدو

 میکرد رانندگی دنیا این از فارغ کال هویجم
  این مال شب ی اون مال شب ی ک شلغمم مگه

  خونه رسیدیم
  تو مرفت بدو بدو و   پایین پریدم
  اومدن هویجم و عسل
  رومبل کرد پرت خودشو ک ارتین
  ها بچه کردم پیدا رو واقعی تنبل

 ینبگیر دستشونو   نمیکنین کار ک دادن گیر بهتون ماماناتون هرموقع
  اینجا بیارینشون

  هیچییی بگیناااا نمیخواد چیزیم
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  بدین نشون بهشون و ارتین این فقط
  میرن تهش تا خودشون
  میزارن چشاشون رو شماهارو شمازفردا
 ن یا میکنی تموم گفتنو مذخرف ـ وجدان

  چ ت ب خاااا ـ من
  میحرفم ها بچه با دارم من اصن
  سننه؟ تورو
  فقط بمیر ـ وجدان

  نمیباره بارون زشتا وجدان دعای ب ـ من
  میکنه بیداد دادو داره عسل دیدم اومدم خودم ب

  گوریه کدوم نیس معلوم
  داریمااا وقت فردا بخواااب گمشو برو یالییی ــ

 یفهمهم چیو همه ارتین این باز این بازیای کولی با االن کصاااافط  هییییع
  میکنه پیدا سوژه
 میکشه عربده خر عین داره گوری کدوم از ببینم کنم پیداش تا رفتم بدوبدو
  میومد خودش تواتاق از گندیدش صدای
  حموم رفته دیدم تو رفتم
 چ تو و من بفهمه اگه مربا میزنی داد خر عین چته ـ و حموم دم فتمر باز

  ک نمیزاره زندم بستیم شرطی
 داداش از  باو ببند ـ و بیرون اومد بود کمرش دور حوله ک همونجور عسل

 پاشی صبح  بکپ برو  ساخته غول من خوشگل
  بپوشم لباسامو کن اونور روتم
  کردم فک رتینا انتقام ب باخودم کردمو اونور رومو

 بابا ن   بترسم براچی  گفته چیزی ی بوده عصبانی ؟ انتقامی چ بابا ن
  نمیشه چیزی
  چی کنه کاری بخواد اگه ولی

 میرفت ور باموهاش داشت و بود پوشیده لباساشو   عسل سمت برگشتم
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 یدونهم خیارشور این شاید   بگه بهم تا کنم کشی منت یکم باید  اوووووف
 .. تینهار سر تو چی

 
 میخوای باز  خر کله عوضی هوووی ـ دراومد جیغش ک سرش پشت رفتم
 موهامم   کردی داغون فلفب با ک صورتمو کل چشامو کنی غلطی چ

  بکنی میخوای
 ذیتتا دیگه ببخشید جان عسل ن چیز ینی ن مربا ن ـ کنم خرش کردم سعی
 نمیکنم
  قابلمه قد بود شده چشاش

 لغوریدی؟ب چی چ ـ گفت پته تته با
  ببخشید؟ جون؟ عسل
 کنه؟ چیکار بامن میخواد ارتینت داداش بگی حاال میشه    دیگه اره ـ من

  خواهششششش
 دپوکی جملم بااین اما میکرد نگا زامبی عین منو داشت موقع تااون عسل
 یهویی
 م در باخنده
 ونمهرب براچی   نفمیدم  اصن..  ا..  الی..    ببین..  ب ـ گفت انفجار حال

  اصالااااا شدیااااا
  ترکید باز و

 براچی میفهمه نیس ک گالبی   خره خو   الینا سرت تو خاک اههههه
  درمیاری اینکارارو

  نمیگم بهت خماری تو بمون حقتههه ـ  عسل
  کصااااااااااافططططططططط

 ار خود ارامش پس بکشم زبونش زیر از باید منفجرشم االن نباید ولی

  خواستم معذرت ک من دیگه بکو جونم عسل عهههه ـ گفتم و حفظیده
  بزنی برق قشششنگ تاااا کفش تو بمون  عزیز دوست ببین ـ عسل

  خندید خر عین باز و
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 نکشید ب کردم شروع و روش پریدم شدم منفجر نمیده پس نم دیدم ک من
  کرد شروع اونم دقیقه ۵ از بعد اما میکشید جیغ اونم   موهاش
 : ما وضعیت

 نفهممم زبون دختره میییکشمتتت ـ من
  اغاالا طرفی کی با میفهمی بیرون رفتی کچل اتاق ازاین وقتی ـ عسل
 اومده وجدان هیروویری اون تو باشین داشته ما جان ها بچه حاال

 میکشی مردمو دختر موهای برسرت خاک ـ وجدان
  مزاحموووووو اونور کردم شوتش و گمشووو برو وجییی ـ من

  شدیم ولو زمین رو ک کشیدیم رو همدیگه ایموه اونقدر
  بودیم شده خیره سقف ب میزدیمو نفس نفس
  خنده زیر زدیم و کردیم نگاه همو صحنه یک
 ودب سرد خیلی اونجا ک ازاونجایی ولی  پلوتون کره شدیم شوت خنده از

  برگشتیم
 هباالخر  ک من..  م ـ گفتم میزدم نفس نفس دعوامون و خنده از ک درحالی

  داداشته اون کله تو چی.. چ  میفهمم..  م
 دیره خیلییی دیگه  بفهمی وقتی.  و ـ عسل

 بگیری اب از هرموقع رو ماهی نیس دیر هیچوقت ـ و نفهمیدم منظورشو
  تازس
 چشم وبگ دیره میگم وقتی بشی ادبیات معلم من برا نمیخواد تو حاال ـ عسل

  اتاقت گمشو حاالم
  میرفتم داشتم نمیگفتیم ــ فتممیر در سمت ب ک درحالی

 نتقاما میگم شوهرت ب منم ـ تو بردم خربزه عین کلمو باز ولی بیرون رفتم

 دیرهههه ک هس موقعه اون بگیره منو
 

  وووووو بستم درو ک کنه محوم ک اومد طرفم ب و کشید ای خفه جیغ عسل
  بوووووووومبببببببببببببببب

  کرد خنک دلمو در با کیلوییش صد کله برخورد صدای
  شبونه کرم از اینم شدم راحت اووووفیییش
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  خودتونین روانیم
  هووووف

 ودب شده پهن پام جلو قالیچه عین عسل کردم باز اروم درو و واستادم یکم
  دراومد اشکم ک خندیدم دل ته از
 با یکس تا پاشو ؟  شیکسته نکنه کوشولو؟ چیشد مماخت اوخیییی ک من

 رفتهنگ اشتباهت قالیچه
 زد زل بهم خشمگین باچشای و نشست شد بلند

  میکشمتتتتت ـ کشید جیییغ
 موچولو نداری جرعت ـ من

 واستاد یهو بیاره یورش سمتم ب تااومد
  شده پشیمون و ترسیده کردم فک
 کنی؟ کاری نمتونس نیس داداشت کوشولو؟ چیشد ــ

 خبیثم من میگه ک هرکیو لعنتدکنه خدا
 
 بروا و باچشم داره دیدم ک بندازم بهش دیگه تیکه ی تا کردم نگا عسل ب
 میکنه اشاره سرم پشت ب
 بیارم وازکجا تیمارستان شماره حاال  شد روانی شبی نصفه بیا
 ...پش ب چی برا خل این اهه
 میکرد منگا شیطون قیافه با داشت و بود واستاده سرم پشت ک هویج دیدن با

  استرالیا رفتتت روحم
 فنارفت باد بر زندگیم  رفت شدم بدبخت
 بگیره؟؟؟ انتقام میخواد

 
 نباید  بودی خوبی بچه ـ  میگفت چشاش با داش کردم عسل ب نگا ی

  متاسفم دیگه ولی میمردی
 اخرشه دیگه کن وصیت ـ میگفت اون چشای کردم ارتین ب نگا ی

 الی بیچاره وای  الی بدبخت وای هییییع
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  نیسن کال ک خان امیر زیباجونو
  ایم خونه پوک کله تا سه ما فقط
 ارمد کپک اقای ازاین ک شناختی ب باتوجه ولی بگم اینو نمیخوام ها بچه

 مبارک شدنم مامان ـ بگم مجبورم
  نمیکشه خجالتم حیا بی بیشور شو خفه ـ وجی
 کن حالل منو اخرشه دیگه کن ول وجی بابا ـ من

  باشه هییی ـ  وجی
  ورفت

  انگار ن گاران ماداریم وجدانه اینم  بیا
 بزن کپک این وجدان ب زنگی ی برو شو بلند پوکت کله خیر خوب

 برو منی مخ رو ساعته ٠۴ ک تو بده انجام خوب وظایفشو کن نصیحتش

  یادبده همینارو اونم ب
 االح ؟ چیکارداری مردمو دختر اورانگوتان ـ بگه بش بره ارتین وجدان تا

...  کرده ضایت... صورتت تو زده داغ باچسب..  زده لگد بهت درسته

  .. صورتتـ تو پاشیده فلفل..  دراورده لجتو
  هااا نیس کم جرمام همچینم واااا
  اجرامیشه عدالت باالخره میدونستم  حقمه پس
 تممیکش میزنه نیس اعتمادی این ب کنه کاری هویج این بزارم نباید ولی

  میکنه چالم خونه توهمین
 میکنم یمعرف پلیس ب خودمو بعدا حاال

  گفتم پرت و چرت چقد اههههههه
  شمام؟؟؟ ک واقعا مررررررررگ ای
 ولپ دنیا اون اگه نیسم الی   مهمیه حرفای اینا میگم پرت چرتو چی ینی

  ادب بی انقد ام خواننده نکنم حساب خودم تونو تاکسی
  رسمش؟ اینه   بردمتون جا همه ک من

  شی؟ خفه میشه ـ وجدان
 اره ـ من
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 میسپرمش داداش خوب ـ میگه ارتین ب داره عسل دیدم اومدم ک خودم ب
  جوووون الی بزگره خوش ـ کشیدو منو لپ و بخیر عصر خودت ب

 چشمک ی میمالید رو در ب بود خورده ک دماغشو داشت ک وهمونجور
  زد
  میبارید قیافش از شرارت و خباثت و شیطنت کردم هویج ب نگا ی
 الللللللفرااااااااااااارررر دموکر سالم ی ضایع خیلی صورت ب
 

 شدم کنده جا از ک بود نرسیده زمین ب پام هنو ولی
  میکردم سکته داشتم   درجامیزدم روهوا میگرفتش تام ک جری عینهو
 اقشات سمت ب کرد حرکت و دوشش رو انداخت برنج کیسه عین منو ارتین
 الهییی رییییبمی لعسللل خدااابکشتتتت ـ میکردم جیغ جیغ کولیا این عین منم

 حساب کرایتو خودم   بیارم جهنمی تلخ اب بهشت تو از برات خودم
  کنممممم
  پایین اورد منو هویج ک میکردم نفرین داشتم همینجور

 یکی اون بود داشته نگه محکم پایین دوتادستامو دستش ی  گرفتتم پشت از
  پامیزدم و دست هی منم  دهنم رو هم
  تخت رو کرد شوتم و  اتاقش تو برد منو
  کرد قفل درم
  کن کمکم جونم خدایی وای
  بده بهم چیزی ای مشاوره ی بیاد کجاس وجی این االن همین حاال

 کدوم نیس معلوم میخوامش ک اللن همی هاا پیدامیشه سروکلش همیشه
  رفته گوری

  وجییی بهت لعنتتتتت
 االح وبخ خووب ـ گفت کامل شیطنت با و صندلی رو نشست رفت ارتین

  کنم؟ تنبیهت چجوری
  بهش بودم زده زل بز عین منم

 ولیییی بیارم دخلتو االن همین حقشه کردی  ک کارایی خاطر ب ـ هویج
... 
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  .. چی ولی ببینم لباش ب بودم زده زل باچشمام
 واالااا ؟ بزنم زل دماغ با میخواسین نکنه چیه

  هس دیگم راه ی ولی ـ ارتین
  میکشم جیغ گرنه و برم کن دروباز خان یجهو نخون رجز انقد من

  تهدیداتم مرده کشته ـ وجدان
  خفه ـ من

  نمیشنفه صداتو کسی ک میدونی خودت بکش داد  بزن جیغ ـ ارتین
  ها؟ ها؟ ها؟ ؟ بشنوه صدامو ک هس کی االنن دیگ میگه راس خو اهههه
 طفق راتتب دارم کنه لعنتت خدا بمیرم االنم همی من ازخداشه ک مربا اون
  بیرون بیام بزار

  باهاتم قیامت قیام تا ببرم در سالن جون امروزو جووونم مااامانن
 ... یا میدی گوش حرف ب حاال نیس؟ کسی دیدی ـ ارتین

 شد بلند ازجاش و
 

  جلو اومد پاشد
  عقب رفتم منم
  میومد اون هی میرفتم من هی

  دیوار ب تارسیدم
 میکنه چیکار اینجا دیواره این اهههه
 بهم رسید
  کرد شلوارش توجیب دیگشو دست و باالسرم دستشوگذاشت ی
 دیگه ات بیارم فشار لبات این ب باید چقد_ گفت شیطون فوق لحن ی با و

 بیرون؟؟ نیاد درازت زبون اون
 بلغورید چی چی این  جااااان؟

 ...میخواد نکنه
  خدانکنه نههههه
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 کنیمی کار چی  چی داری باشه  ب حواست  هویج  ه هووی_ گفتم پته باتته
 هااا

 
 هست اتفاقا_ هویج
  ک جلو میورد سرشو داشت
 میکنم گوش میکنم گوش گ_گفتم سریع
 عقب برو فقط

 اولاز میشه چی  افرین_وگفت عقب رفت اروم انداختو بهم نگاه ی ارتین
  نکنم استفاده زورم تااز بدی گوش حرفمو خوب دختر ی عین
  میگی چی بینم البن نکن ور ور هویج_ من

 میگیا چی باشه حواست های های_ هویج
 هست اتفاقا_من

 تومن111 میشه خودت تحویل خودت حرف اینم بخور
  درنمیاد هویجش اب بزنی کارد بود معلوم ارتین
 یچ ببین کن گوش خوب_گفت کردو اروم عمیق نفس ی با خودشو ولی

 میگم
 بگو_من

 تابگم بشین_ ارتین
   نشستم

  ها باشه اون حرف ب ک ن
  شدم خسته خودمم ن

 شکست پاهام رفتم راه فقط ازصبح
  دیگهههه بگو خوب_من

 بودم کرده شروع درسو تازه فرانسه بودم رفته ک پیش ساله0_ازتبن

  چیه رشتم ک میدونی
 بدونم باید گوری کدوم از_ من

 رسوندن بهت کالغا کردم فکر_ارتین
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  کمه عتشونسر یکم اینجا کالغایه متاسفانه ن_ من
 ارتین اقا تا بودین زودتراومده کاش میگم بشون رسیدن ک بعد توبگو حاال

 انرژی خیلی میدونین اخه نمیفتاد زحمت ب تحصیلیش رشته گفتن بابت
 کرد تسلیم افرین جان ب جان بیچاره رفت ازش

  زدم نیشخند ی بعدم و
  میخورد خونشو خون هویج

 ممن اینجوریه تااوضاع ولش گهن بم چیزی کنه کنترل خودشو میخواس
 بچه خودتی خبیثم  ها ها ها میکنم خالی هامو عقده و میگم بخوام هرچی

  پرو
  خبیث خبیث میگم اینا هی نمیگم هیچی من هی بابا ای

 باید ماها معیوبه تو گفت؟مخ چیزی کسی االن درگییییر خود_وجدان

 بکشیم؟ جورشو
  کردم توجه ارتبن حرف ب اونورو کردم شوت و وجدان
  خوندم معماری من_ ارتبن
 گور ب خوندی ک خوندی خوب_من

 االن همبن وگرنه دارم کارت ک حیف_گفت زدو چنگ موهاشو محکم
  دراز زبون میکردم نفلت
  گفتمم دیدین
  بگزریم_ هویج
  تره واجب این دارم چیکارت بگم بزار

  هس انتقامم
 شد شبطون چشاش و
 
 ــ توضیح ب کرد شروع و
  خیلیی دبو بابام شبیه خیلی ک دیدم رو دختره ی ک دانشگاه بودم رفته زهتا

  بشم نزدیک بهش کردم سعی
 این و بیا برو کلی از بعد و  کیانیه مادریش فامیل ک فهمیدم جو باپرسو
  عممه دخترِ   دختر اون شدم متوجه حرفا
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 جاهممونه و فرانسه میاد میکنه ترک ایرانو باخانوادش پیش چندسال ای عمه
 همونا خاطر ب ک داشتن پدربزرگم با مشکالت سری یک  میشه دار بچه

  برنمیگردن ایران ب دیگه
 عممه دختر شدم متوجه وقتی میشن پسر ی و دختر ی صاحب خالصه
 کجاست خونشون فهمیدم و کردم تعقیبش

 چون داشت حقم خوب نشناخت منو عمم اولش خونشون در رفتم روز ی
  بود دیده بچگیم تواوج ونما بار ٨ فقط منو
  برعکس همینطور و

  کرد دعوت خونشون ب منو شناخت منو وقتی
  هاشون بچه و عمم شوهر با و رفتم
 وقتی بوده شده قرار ک من عمه پسر و عمه دختر شدم اشنا مانی و مانلی

 و کار و شده تموم ک پسرشم درس ایران برگردن شد تمون مانلی درس
 داره زندگی

 انایر برگردن مانلی درس از بعد میخواستن اونا ــ کشیدو میقع نفس ی

  میکنن ریس و راست کاراشونو ایران و میرن زودتر من باوجود حاال ولی
 اتمان برای هم خودشون و  من دست میسپرن رو مانلی خاطر همین ب و

  ایران برمیگردن کاراشون
 ک یگیرهم برام خودشون خونه نزدیک خونه ی خان هوشنگ شوهرعمم

 باشم داشته هواشو و باشم تزدیک مانلی ب
 باهم ور وقتمون بیشتر  برمیگشتم و دانشگاه  میرفتم مانلی با  روزا من

  بودیم
  من ب اون همینطور و شدم وابسته بهش کم کم تااینکه  تااینکه

  وااا زد پوزخند ی و
 شدوست نهعاشقا شدید ای عالقه ب رسید وابستگی این تااینکه ـ داد ادامه
  داشتم

 اهمب و ایران برگردیم شد تموم درسمون اینکه بعد شد قرار گذشت سال ٠

 کنبم ازدواج
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 ونا بدون فکر حتی میکردم حمایت ازش داشتم دوس رو مانلی عاشقانه من
  میزد اتیشم منو بودن

  میخواد منو اندازه همین ب هم مانلی میکردم فکر و
 

  شده کمتر من ب مانلی توجه دیدم تاااینکه
  بود شده دیگه جور ی کال   میاد و میره کمتر

 یزاچ این ب نمیخاستم  اصال نه ولی کسیه با شاید ک بودم شده مشکوک

  کنم فک
 دراصل  کنم قانع درساشه مشغول سرگرمو بااینکه خودمو کردم سعی
  میزدم گول خودمد
 قدم.. . رکسونوا پیتر...  دانشکده رعیس پسر و مانلی دیدم روز ی تااینکه
  میزنن
  خیلی خوردم جا خیلی
 جور این و درسیه کاره ک زدم گول دروغ مشت ی با خودمو بازم اما

 مذخرفات
  شد بیشتر اونا مالقاتایه ولی
 اما دارن عالقه هم ب اونا میدونستن دانشگاه همع تقریبا ـ و کشید اهیی
 خبر نلیما ب منم شدید عالقه از چون بگه من ب نمیکرد جرعت کسی
  ارمد دوسش دل ازته میدونستن چون بگه بهم نمیکرد جرعت کسی داشتن

  ک خونه برمیگشتم داشتم روز ی
  دیدم
  ک دیدم
 ...االن مبگه نکنین شلوغ هییسس ها بچه بگه بود سخت براش انگار

 
   شدت ب اونم میبوسن همو دارن دیدم ـ کشیدو عمیقی نفس
  نکردم هیچوقت هیچوقت من ک کاری
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 طرخا ب و کنم اذیتش نمیخاست دلم حتی ک بود عزیز برام مانلی اونقدر
   بدم ازارش خودم غریزه و عالقع
  من عشق  من مانلی نمیشد باورم
 زور ب و نمیخواسته مانلی شاید ک   زدم گول خودمو  بازم ولی ولی

  شده مجبور
  بود همین کره کورو عاشق میگن واقعا
 مشت زیر بگیرم شرفو بی پسره اون و برم میشد مانع چیزی چ نمیدونم اما
  میشد مانع چی نمیدونم اما لگد و

 ی عههردف اما بپرسم رفتاراشو اینک دلیل و ببینم رو مانلی خواستم بارها
  میورد بهانه
 پیتر دفتر رفتم و شدم عصبی واقعا دیگه
   باشم اروم کردم سعی اولش
  زدم حرف باهاش فقط
  بوسیدیش؟ راچ  ـ گفتم وقتی ولی
 بدم پس جواب و بگیرم اجازه نامزدم بوسیدن برای باید نمیدونستم ـ گفت
  کرد هنگ سرم

  نداشتم رو وزنم تحمل واقعاااا
  ١١نامزد؟ میگفتتتت چی این

 قطف میفهمی؟ منه ماله مانلی ـ زدم فریاد اراده بی شنیدم حرفارو این وقتی
  الاشغ بکنی میتونی بخوای غلطی هر ای گنده کله چون نکن فک من مال

  باش عواقبش منتظر میزدی حرف اینطوری نباید ـ گفت ک برم خواسم
  دیگه هویه های جواب ها ایرانی خودتون قول ب
  بیرون اومدم و زدم خندی پوز مسخرش حرفای ب

 ممجبور اون ـ گفت مانلی ولی گفتم براش چیزو همه و مانلی خونه رفتم
  مجبور میفهمی؟ کرده
  نداشتم طاقت گهدی

 کنم تحمل نمیتونستم بگیرن ازم عشقمو میخواسن
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 مقدمات ک میکردم فکر این ب و افتادم راه خونه سمت ب خرابی حال با
   بمونم یلعنت کشور تواون نمیخواستم دیگه کنم فراهم رو ایران ب برگشتن

  شدم بیهوش و چیشد نفهمبدم خونه در رسیدم همینکه ولی
 از بعد دنبو کسی اما خواستم کمک  بودن بسته پامو دستو  شدم بیدار وقتی
  گوالخ دوتا اون برهمراه اومدتو عوضی پیتر اون شدو باز در مین چند
 ارهاش دوتا اون ب و منه هویهِ  نوبت حاال  کردی هایِتو  نگفتممم؟؟؟ ــ پیتر
  کرد
 چشمامو کردن باز نای ک اونقدر زدن کتکم مرگ حر تا جلو  اومدن ک

  نداشتم مه
 امانتمم حتی دیگه ک کنم کاری ی میخواستم خوشگله اقا ـ نشستو جلوم اومد

  داری گناه خوب ولی نشناستت
  داریم دوس همو مانلی منو ایرونی پسر
  نبینمت دیگع پس
  میکردم واصل درک ب همشونو تا بود باز دستام کاش میکردم ارزو فقط

 افتادم ماشین از وقتی ک نکرد پرت درندشت جای ی  تو منو ودراخرم
  شد چی نفعمیدم دیگه و محکم و سفتت جای ی ب خورد سرم
  اوردم دست ب حافظمو ماه ٣ از بعد

  بودم فرانسه هنوز
 دست از حافظمو ماه ٣تا سرم ب ضربه از بعد میگفتن دکترا ک اوتطوری

  اوردم دستش ب اوری معجزه طور ب و بودم داده
  فرانسه بودن اومده پدرم و مادر
  حنجرش میشدو بیدار باکابوس شبها بود زده ک هایی زجه خاطر ب مادرم
 ب شوصوتی تارایه تونستیم زدن در اون درو این ی کلی با تا داشت اختالل

  برگردونیم قبل حابا
  دیدم ذره ذره شدنشو اب ها زجه خودم چشم ب ماه چند تواون

  دیدم پدرمو کمر شکستن
  مدید و خواهرم افسردگی
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 کردم پیدا خودمو وقتی
 

  نامزدن باهم االنم و بوده پیتر با گفتن ک گرفتم رو مانلی سراغ
  بوده مجبور اون ـ گفتم دوستم ب

 خواست خودش نکن اشتباع ارتین ـ گفت
 تخت رو ماه ٣ وقتی نیومد دیدنت ب بارم ی حتی ک بخورم قسم حاضرم

  بودی بیمارستان
  شده پیشقدم اشتی برای مانلی و دهش دعواشون باپیتر چندبار حتی
  داشته رابطه  باهاش بارم ی حتی  حتی

 ..و نزدیکع پیتر ب خیلی ک گفتع بعم کسی رو ایناهمه
 مانلی نمک باور نمیخواستم بودن مرگ ناقوس انگار   نمیشنیدم حرفاشو بقیه
  کرده تا اینطوری من با من عشق من عمه دختر من
  اون ببینم رو مانلی نمیخواستم دیگه پیش ماه ٨ تا یعنی اتفاق اون بعد اط
   کرد خیانت من ب اون
  زد نارو من ب

  بودم عاشقش تموم باصداقت احمق منه اونوقت
  افتادم درسم از کی خاطر ب احمق منه
 شدم تحقیر و خوردم کتک کی خاطر ب
  گرفتم فراموشی کی خاطر ب
  بکشه عذاب و یرهبگ حنجره ناراحتی مامانم شدم باعث کی خاطر ب
  شکستم و بابام کمر کی خاطر ب
 میدیدم افسرده خواهرمو کی خاطر ب
 کردم تباه عمرمو از سال ٣ کی خاطر ب

  
  بند نفسش ب نفسم بودو دنیام همه ک مانلی خاطر ب
  کرد چیکار باهام اون ولی

 ؟؟؟؟؟ کرد چیکار
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 سوخت براش دلم غمزده و بود عصبی خیلی
 

 دور خاطراتم و اونجا از یکم تا ایران برگشتم همین اطرخ ب ــ داد ادامه
  شم
 عسل و بابا و مامان ولی اومدم ایناها و دلتنگی رفع برای گفتم همه ب

  کنم فراموش و مانلی و باشم دور اونجاها از کمی اینکه برا میدونن
  درسته؟ بود گوشیم تو سرم همش ک دیدی امروز هه
  ایهیم ـ من

 بودد همون  خاطر ب ـ ارتین
 و مریکاا رفته پیتر شدنو جدا مانلی و پیتر فهمیدم ک میکردم چت بادوستم

  شده خسته مانلی از اینکه مثل کنه ازدواج عموش دختر با میخواد
 من ولی کرد تمون و درسش اون خانوادش پیش ایران میاد داره مانلی حاال
 مونده دیگه ماه ٣ هنو
 من ولی اره ک مانلی البته کردیم موشفرا همو مانلی منو میکنن فک همه
 ک همیکن اذیتم خاطراتش هنوز ولی متنفرم ازش مرگ حد سر تا بااینکه ن

 قامانت نه خودم انتقام بگیرم انتقام میخوام وفقط میکنم فراموش اوناهارم

  خانوادم
 میزنم اتیشش منم زد اتیش منو اون ک همونطور

 
  سوخت براش خیلی دلم باشه کشیده سختی اینهمه هویج نمیکردم فکر

 اشبر ک لقبی از  منتقم هویج دیگه نه عاشق البته عاشق هویج اوووخیی

  ... میگیرد انتقام هویج...  کنین فرض گرفت خندم گذشتم
 شدن  ادم ما واس هویجام دیگه حاال
 طیرب چ من ب ولی افتاده ک اتفاقایی برا متاسفم ـ گفتم اومدمو خودم ب

 داره؟
  هست مهمونی تو شب فردا هم انلیم ـ ارتین
 جدی؟ چییی ـ من
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  دارن رویی چ قران ب مردم بیاد میشه روش چجوری
  کنی بازی افمو جی همون یا معشوقه نقش میخوام تو از ـ ارتین
 خوبه؟ حالت  چیییییییی ـ من

  میگه چی کپک این  شدم شکه واقعا
  ؟ بشم اورانگوتان ایت معشوقه من
 راشب ببینه باتو منو اگه پس کرده فراموشت نمیگی همگ چی؟ واسه ـ من

  نمیکنه فرقی
 اموشفر تونستم و خوشبختم اونم بدون ک بیینه میخوام ولی شاید ـ هویج

 زد اپ پشت من ب اون ک همونجور ببینه میخوام برگشتم زندگیم ب و کنم
 دشمنه باهام حاال کردو اینحوری باهام ک کردم چیکار نمیدونم  زدم منم
 نم برای ک کنم ثابت بهش میخوام   نمیشینم عقب منم اینطوریه اگه اما

  شده تموم
 
  کنم؟؟؟ کاری همچین ی باید چرا من ولی درست اینا ـ من

 التافع  میکنی ناز نیستم ک ابروت و چشم عاشق نداره برت هوا ـ ارتین
 ی  یا گزینه تنها هم کنم انتخاب تورو مجبورم ندارم بالم و دست تو کسیو

  کنم کنترلت میتونم و خودمی دل ور هم و  ـ زدو چشمو
  رنگت هفت دخترایه دوس با برو ـ  من

 رنگین هیچ ک رنگ هفت بگزره یکم رسیدم روزه ٣ ک تافعال ـ هویج

  برات میسازم ها کمون
  نمیکنم قبول کاریو همچین من  بدبخت بساز خودت واسه ـ من

 ؟ جدی ـ هویج
  اره ــ و بعش زدم زل صاف
 شد بلند جاش از دوباره

 
 ی ممجبور پس ـ گغت کردو کج سرشو شیطون قیافه با شدو بلند جاش از

  بقبولونم بهت دیگه جور
  رفتم عقب عقب منم دوباره باز جلو میومد داشت
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  مذخرف دیوار اههه دیواره همون ب خوردم دوباره باز
 مزاحم این ب نخورم ک میومدم درست مسیرو دفه این باید هااا دیوانم من

  بلنده قدش چقد لعنتی  واستاد جلوم کامل ارتین
 با نفساش برخورد ک جلو اورد و سرش کردو حلقه کمرم دور دستاشو
 اریهمک نکنی قبول اگه ـ کردو نگام باشیطنت  کردم حس کامال صورتمو

 یارمدرب همینجا کاراتو تموم تالفی و بشم بداخالق میشم مجبور منم کنی
  چطوره؟ هووم؟
  بود اومده بند زبونم بکنه میخواس ک کاری ازترس
  خورد پیشونیم ب پیشونیش ک تر جلو اورد و سرش
  قبول؟ حاال ـ ارتین
  نه نه نه همینجا ک نکنم قبول اگه کنم چیکا حاال کن کمک خدااا ای
 دختره اون حرص دراوردن برا کپک این نیس معلوم ک  کنم قبول هم اگه

  کنه چیکارا بامن بخواد
 گریم داشت دیگه اونور کردم رومو زور ب ک تر جلو اورد سرشو

  میگرفت
 لحنش یکم کرد نگاه بهم و عقب برد و سرش یکم دید حالمو ک ارتین

 فیتال همینجا یا ولی کوچولو متاسفم ـ یکمممم البته بود شده تر مهربون

  کدومش؟ هوم؟ میکنی قبول پیشنهادمو تو یا درمیارم کاراتو

 ازاین مواقعنمم�😡� بود این انتقام انتقام پس عسل نکنه لعنتت خدا وااایی

  بگیره انتقام نمیتونس بدتر
 میبرم ذتمل   نمیاد بدم ک من البته ـ گفت ک کنم غلطی چ ک میفکریدم داشتم
  کردن تالفی از
  میکنم خواهش ارتین کن ولم ـ من

  نچ ــ و باال انداخت ابروهاشو
  دیگ میکنه ول میکنه اذیت ذره ی حتما میکردم اماده خودمد داشتم
 بهت میگی هرچی و میکنی کار هر ک کردی تعجب امروز حتما ـ ارتین

  نه؟ نمیگم چیزی
  بود شده مهربون چ دیدم میگه راس اره
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  کنه باهان اینکارو میخواس نگو
  شد داغ لبم گوشه یهو

 ایدب شده ک ادبم رسم ب  ـ میزد حرف داشت لبمو کنار بود گذاشته لباشو
  کنی جبران کردمو برات امروز ک کارایی
 دیگه دفعه برگردوندـ خودش سمت ب و گرفت چونمو و برداشت لباشو

  اصلی سراغ میرم صاف نمیرم فرعی
 هاا؟ میگم چی ک فهمیدی

  کرد اشاره لبام ب و
 دابغ یدننفعم منظورشو ک اوناهایی اههه نکنین پلوغ شلوغ هییییش هییییش
 نی وقتش نکنین شلوغ االن میگم بتون

 ـ گفتم ک جلو بیاد خواس دوباره
  فرداشب فقط ف ــ گفتم جلو بیاد خواس
 اوکی؟ بکنی باید و بگم ک هرکاری فرداشب فقط ـ عقب رفت
 دادم تکون باشه معنای ب سرمو میشدم سقد داشتم ترس از ک من
  عقب رفت کردو ولم

 متصدرح داره تلخی عطر عجب میوردم کم نفس داشتم دیگه اخییییییش
 مار زهر ب

  نکته تا چند حاال و_ ارتین
 نمیخوری جم کنارم از فرداشب..1
 نداریم اضافه حرف و کار..2
 چرا و چون بی میدی گوش حرفم ب..3

 ورممنظ_ کردو ریز چشاشو  داری تالفی ی بکنی ک اذیتی و باهرمخالفت
 کوچولو؟ خانوم میشی متوجه ک و

 دادم تکون اره معنی ب سرمو محکم چ اونم گرفتم ومنظورش
 شجاعی تو چقد میگما_ وجدان

 فنتک همونجا ببینم بیاد پیش براخودت ایشاهلل   تلسیدم چیه خو عهههه_من

 خوبممممم ک من تازه  نه یا میکنن
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 افتادم خر عدد یک یاد یهو
 چی؟ عسل پس_من

  میدونه چیو همه اونم_ارتین
  بابات مامان_من
  منه نظارت تحت چی همه باشه چیزی نگران نمیخواد تو_ رتینا

 کردی کم کیلو 3 ترس از ک برو حاالم
  شوکول بخوابی خوب_ اومد صداش ک در سمت میرفتم داشتم
 ؟؟ چی_ من

 التی؟همشک شبیه خیلی میدونستی_گفت باغرور جیباشو تو کرد دستاشو
 میشی باز تشکال مثل میترسی وقتی اینک وهم خوردنی هم شیرین

  خنده زیر زد و
 بیرون رفتم و گفتم لب زیر گو زور ی

 خل روانی
  بستم درو و اتاقم تو رفتم
 نک صب سوسیس دختره نمیزارم زنده مربارو اون ولی قبولیدم ک من حاال

  میکنم سوکست فرداشه
   سوسک_وجدان

  هرچی حاال_من
  بود یک دختره ونا ولی داشته انگیزی غم گذشته ارتین گذشته ازاینا ولی
  نکرده ول ادمیو همچی ک بوده لیاقت بی خیلی مانلی اههاااا  ناما  مانا
 کنم چ خوب ولی کنم کمک کپک اون ب ندارم ای عالقه هیچ ک من حاال

... 
 همونجا شد مهربون ارتین بعد ازاین اگه باشه یادم ولی دیگ شبه ی حاال
  چاک ب بزنم
 لطفا بندارین یادم
  بخوابم برم خستم یلیخ خدا وایی
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 هوتوتو و بالش رو گذاشتم سرمو
 

 نای بازم صداییه چ این اههه  شدم بیدار ک بود شب نیم و هفت ساعتایه
  مردس صاحاب بی گوشی

 جلبکیه؟ حاالکدوم
 پس کوووششش میگشتم گوشیم دنبال بود بسته چشمام ک همونجور
  االن اونم خریه کدوم اهاایناش

  منایه اینکه اههه
 و خودمه نداشته داداش عین ک داره داداشم ی صمیمیه ازدوستایه یکی منا

 داریم خونوادگی امد و رفت باهاشون
  بابام؟ مامان سفر مدت این واسه اونجا نرفتم چرا میگین حاال
 رپس خونه برم مدت همه این ک نمیزاره بابام بازم باشم شلغمیم هر ک چون
  دار
  بلههههه نمیومدم هم اینجا هم ادبی قراره هویج میدونستیم اگه

 بلیکوم سلوم الووووو ـ وصلیدم تماسو
 میسالمه همینجوری همیشه

 نفله؟ مطوری چطور  مناخوشگله بر سلوم ـ من
 بیاد تاخبرت بمیر هااا نگیری خبر ی من از بیشعورررررررر مناـــ
  ؟ ایال و اهل احوال و حال حاال خو رف یادم باو چته هووو ـ من
 گفتم ییچییی
  خوفن بابامم مامانو خوفه نومزدمم خوفه محمدم خوفم ک من ـ منا
  خوفن همه پس خوووب ـ من
  ازاونور اومد بیداد دادو صدای ک بحرفه خواس بلههههه ـ منا
 تصور ب.. ح.. فقط محمد ابو میگم بش همیشه محمده ابو صدای نکنم غلط
  دوستااان میشه تلفظ غلیظ و حلقی
  مححححمد ووابو ـ وجدان

  کن غلیظش بیشتر بگو دگ بار ی ن ـ من
  محححححححمد ابو ـ وجدان
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  یادنمیگیری هیچوقت گمشو برو اههه ـ من
  بلندگو رو بزار رو گوشی برو منا ـ من
  باش ـ منا
  ؟؟؟١گذاشتی ـ من
  اره ـ منا
 کنار برو پس خووو ــ من
  چی واسه مناـ
  کاردارم حتما دگ گمشو برو ـ من
  رفتم بابا خوو ـ من

 ابوووووومحححححححمد هوووووویییی ــ زدم داد و کردم صاف و صدام
 برااااااات الدلممممم ؟ الکجاااااااایییییی ــ حلقی کامال ح ــ

  التنگیییییییدهههههه
  المردییییییییی الچشییییییییدددددد

 رصب تواصن فسقلی روسرت گذاشتی خونمونو چته هوووی ـ اومد صداش

  بحرفم من دیمی
 خودتی کثیف هوووی...  پرسیدم میکردم ناخونمووتمیز زیر ک همونجور

  ؟ محمد چطوری ـ...  پرو بچه
 ل؟فسق چطوری تو خوبم بله برداشتم اسپیکر رو از نزن داد دیگه ـ محمد
  ام زنده هنوز شکر خوبم ـ من

  شنیدم جاری درهفته ک بود خبری بدترین این ـ محمد
 بیشوووری لیخی ببند_  من
 

  گارران اوووم بزااببینم هفته اخر مامیخوایم جون نفله  ـ گفت خندیدو محمد
  میای؟ گردش بریم میخوایم فردا پس اها
  جمعه؟ ینی ـ من

  اوهوم ـ محمد
  مهمونیه پنجشنه ک فردا اوووم
  برم میتونم پس اره
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  میام  اره  ـ من
 حاال بیاد میخواد بیااا  نیس فیتعار گفتم منا؟ دیدی ـ اومد دادش صدای یهو

  کن تعارفش بگو هس
   میام شده ک توام چشم کوری ب اصال عمته تعارفی گالبی هووی ـ ـ من

  میارم هویجم مرباو هاهاا
  بیارم؟ دوستامم دوتااز نداره عیب ـ من

  بهتر بیشتر هرچی بابا ن ـ محمد
  هستن؟ کیا حاال
  اوهوم ـ محمد ام؟باب دوست خونه اومدم ک میدونی ـ من
  بله بگی میمیری اوهوم مرگ ای ـ من

  خندید محمد
  عسل و ارتین  پسرشن دخترو ـ دادم ادامه
 هوم؟ ؟ هوم و جذاب و خـوشگله ؟ خرپولشون پسر همون اوکی اها ـ محمد
  هوم؟
  مرگ ـ من
 همیشگی پارک جلوی صبح ٧ ساعت جمعه پس اوکییی ـ گفت خندیدو بلند

 باشه؟
 کارنداری؟ اوکی  اشهب ـ من

  بای نه ـ محمد
  بای ـ من
 هستما من هوووی ـ  منااومد صدای یهو

 چیکاکنم باشی خو ـ گفتم بابیخیالی
 حاال   درمیام ازخجالتت خووب میای فردا پس حاال بیشوری خیلی ـ منا

 واسااا
 بشینم؟ حاال نمیشه ـ گفتم بابدجنسی

  میکنم خفت بخدا ـ کشیدو حرص از جیغی
  داره گناه خوو نخور الکی قسم بکنی کاریو نمتونی وقتی خو ـ من
  میرسه منم نوبت نداره عیب ـ منا
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 صفی ته ک تافعال ـ گغتم خندیدمو
  درسون سالمم میکردم نصفت وگرنه داره کارم مامانم ـ کشیدوگفت جیغ
  بای بای توام برسون سالم ـ من
  فنچول بای ـ منا

  قطعیدم رو وگوشی
 دمش شوت و مشکی شال با قرمز تونیک و مشکی شلوار ی و تمگرف دوش 

  پایین
  چخبرههه واقعااااا اوووه خبرههههه چ
  پلوغه شلوغ چ

  میزدن حرف اینا و مهمونی درباره داشتن خان امیر و زیباجون
 بود نشسته هم عسل بود گوشیش تو سرش معمول طبق ک هم ک ارتین

 یدخر همه چییی   میکرد فضولی دبو قبلیه ی مال ک خریدایی تو داشت
 حتما جااین شده شلوغ چ نباشین خسته سالم ـ گفتم باادب خیلی  جلو رفتم

  توخرج افتادن حسابی اقاامیر
  ماهت روی ب سالم ـ خندیدو امیرخان

 هیچی ک خرج داره..  کرد اشاره زیباجون ب..  فرشته ی ادم وقتی دیگه
  میریزه پاش ب دنیارم

 لهب جان الی سالم ـ گفت من ب و کرد نگاه خان امیر ب شقع با زیباجون
  خندیدن وباهم بکنه کاری همه فرشتش برا باید دیگه
  خوشحالین ادمایه کال

 وابر ی و چطوری شوکول سالم علیکـ ـ و باال اورد سرشو باالخره ارتین
  کصاااااافططططططط باالانداخت

 وبمخ ـ گفتم باخونسردی منم پروو بچه نمیداره ور دست باباشم مامان جلو

  خان هویج
  بخور قتهح بگم اینجوری نمیکرد فک بزرگم ننه سفالیه بشقاب قد شد چشاش
  بود دیگه دنیای ی تو کال ک عسلم
 شووووکول ـ خان امیر

  هوییییج ـ زیباجون
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  بلههه ـ باهم ارتین منو
  گرفت خندمون خودمونم
 یرو روب مبل روی و رفتم  ینبیابش وایسادی چرا حاال خوب ـ زیباجون
  نشستم ارتین
  رفت اوردو قهوه ی برام مریم

 سربحثشون برگشتن زیباجون و امیرخان
  چمب بشع گم وقت ی میترسم گوشیه تو همش کال  گوشی تو رفت هویجم
 دراومد کفرم دیگه بود دنیا اون هنوزم عسل
  ودب جهنم یتاکس دنبال اللن وگرنه بزنمش باباش مامان جلو نمیشد حیف
  کماس تو کال این نههه  نفهمید کنارش نشستم رفتم

  عسللللل ـ زدم داد درگوشش بلندی نسبتا باصدای
 میزنه منگ کرد نگام طرفمو برگشت

  کرده مصرف چیزمیزی نکنه
 گذشت؟ خوش چخبرا؟ خووب ـ  من
  کجا؟ ـ گفت منگی با
  دیگه دنیا اون ـ من

  مسخرههه ـ گفت بازومو ب زد بود شده وضعش متوجه تازه ک عسل
 زرزر میکنم سالم هرچی بابا کجایی   عمته ـ و سرش تو زدم یکی منم

  انگار ن انگار میکنم
 گفت؟ بهت ارتین ـ گفت حرفم ب بیتوجه
  چیو؟ ـ گفتم باتعجب
  دیگه مانلیو موضوع همون ـ عسل
 خودش مادم پول اخیشش    واسین افتاد براچی عههه   افتاد هزاریم۵ تازه

  میفته خود ب خود
  هاا بودیم کجا خوب
 بلههه ـاههااا من

  پیشنهادشوووو؟ کردی قبول ـ عسل
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 کنمب میتونستم چیکار دیگه بلههه ـ و شدم عصبی افتادم موقع اون یاد ک من
  استغفرهللا  میخواس داداشت خان

 کبوده لبت چرا میییییگم ـ گفت باشیطنت
 کردم جلوگیری ازبحران دنرسی جاها اون ب بیشعور ـ  من

 روانیا بکنهوعینهو حالی ی داداشم میزاشتی خوب  چراااا اهههه ـ عسل

  خندید
 ... ک وگرنه همه شوخیه حرفاش میدونم خوبه
  وردار زمین رو از مرباس و هویج هرچی نسل خدایا

 مشمرد غنیمت فرصتو منم بود باز دهنش چون میخندید داشت ک همونجور
 تمورداش بود روزمین ک لباسیو بودنش روانی هم ازهویج امانتق خاطر ب هم

  حلقش تو کردم و
 سرفه ب کرد شروع بیرونو کشید حلقش از لباسو میشد خفه داشت بیچاره
 .کردن
  سرفه   الی ـ میگفت کردن سرفه حین در

  سرفه و سرفه و  سرفه الی سرفه  میکشمت
  سرفه بازهم و

 د؟چیش ـ ارتین طرفمون برگشتن همه
 لیخی لباسا ازاین عسل این هیچی ـ گفتم سریع ک کنه وا دهنشو خواست

  میخوردشون داشت شدن مرگ ذوق از گیری جلو برای اومده خوشش
  هوا رفتن ازخنده

 گفتم چی مگه وااا
  ای بامزه چقد تو دختر ـ گفت باخنده همونجور امیرخان
  دیگهه خودمه دختر ـ زیباجون
  ؟ شوکوله نگفتم ـ بود زده ریزی لبخندی ی ارتینم

  شیرینه شکالت عین پسرم میگه راس ـ امیرخان
 میکرد سرفه داشت همونجور عسلم
  واال بکشم مردمو بچه نزنم شد بهتر ک پشتش زدم کم ی

  کنه ادبت میگم ارتین ب باز  طلبت یکی ـ  عسل
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 هلنف قبلیت های خاطرجنایت ب موقع تااون نمیرسه اونجاها ب دیگه ن ـ من
  مربا ای
  افتادم منا محمدو با گردشم یاد

 این ههفت این جمعه برای دوستام با بااجازتون من ـ گفتم و مبل رو نشستم
  گردش بریم کردیم ریزی برنامه

  بگیر اجازه ی ازباباتم ولی دخترم شمامختاری ـ امیرخان
 هاگ اقاارتینم میگزره خوش  بیاد باهام عسلم ک خواسم  حتما چشم ـ  من

  بیارن تشریف میتونن بخوان
  عسل کلیه تو همش ولش دراومد ازکجام ادب همه این اوهوووو
  نداریم حرفی ک ما خودشون اگه ـ امیرخان

  میاین؟ اقاارتین خوب ـ گفتم ارتین ب رو  و زدم گنده لبخند ی
 خسته ینمبب تهرانو یکم نیس بدفکریم ـ گفت دراوردو کردن فکر ادای کم ی

  میام اوکی  نشینی ونهخ از شدم
  باشین اماده  صبح ٧ ساعت جمعه پس خوبه ـ من

  اوکی ـ ارتین
  بدنیسااا بپرسی منم نظر هوی ـ عسل

  میای ک تو  بپرسم باید چرا ـ گفتم بابیخیالی
  بیام نخواسم شاید ـ عسل
 تنرف بیرون برا کال تو میشناسمت ک من نکن سخنرانی جون عسل ـ من

  ای پایه ٨٠٣
  کنیم تلف وقت پرسیدن نظر واسه چرا سپ

 مرباهم و خونه دور و اونور دویدم ک سمتم میومد داشت شد کفری عسل
 دنبالم
  میخندیدن داشتن هم بقبه
  میکنم الخ الخ موهاتوو بگیرمت بزا فقطططط ـ زد جیغ عسل
 زا مطمعنین دارین وحشی بچه عجب زیباجون باریکال ـ زدم داد باخنده منم

  نیومده امازون
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 رفته نیس معلوم این شوهر   باز وحشیه چ این میخندیدن داشتن بقیه
 تیمارستان شایدم البته   بیمارستان یا ماموریت

 
 پرتاب شب برداشتم مبلو کوسن منم ک کشید گرفتو پشت از یقمو رسیدو بهم

  ارتین گوش تو خورد صاف کوسنه و داد جاخالی ک کردم
  میزدم زگا زمینو داشتم رسما دیگه

 رتونس یکم نداره عیب نبود حواسم ببخشید وایی ایی ـ گفتم بابدجنسی

  نیس بد دربیاد ازگوشی
  طرفمون اومد شدو بلند مبلو رو انداخت گوشیشو ارتین
 دیگ ک بیاد اورانگوتان این اگه میکردیم بازی وارد اینو نباید اصال وااااای

 بازی وحشی   امازونه جنگل نیس بازی
 ... و برداشت کوسن ی
 

 مرگ جوون ک اخخخخ  توصورتم زد محکم یکی برداشت و مبل کوسن

  شد نابود خوشجلم مماخ شی
 کپک؟ میزنی منو  اساسی کردم دااغ
 ایناز انتقام فقط اللن  گرفته یقمو همچنلن عسل این اهههه فقطططط واسا

 بروو ــ جداکردمو یقم از ای حرفه حرکت ی با و عسل دست مهمه هویج
  من ب چسبیدی ماالریا پشه مث توام باو

 دمز محکم برداشتم رو دیگه مبل کوسن منم مبل رو افتاد ک کردم شوتش

  میزدیم همو داشتیم رسما دیگه ارتین ب
  ارتین یکی عسل یکی من یکی
 و مالجش تو خورد ک عسل ب زدم یدونه
 گردنش ب خورد بود بلند خیلی قدش چون ک هویج ب زدم یکیم
 غنیمته بازم دارخن عیب

 میکردن نگا منو میرغضبی داشتن دوتاشون
  میفکرن چی ب ک میفکریدم داشتم
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  سمتم اومدن و کردن هم ب نگاه ی هردوشون یکدفعه ک
  گوشام تو کوبیدن دوطرف از بودو دستشون ک کوسنایی و

  زمین افتادن و شدم نصف ازوسط خمیر عین منم
 میخندیدن خر عین داشتن اوناهم
 ردک پرتش و گرفت و عسل حرکت ی با ارتین ولی شد تموم کردم فک

  بیشتره قطبیم خرس از عسل این وزن ینی اخخخخخخخخ رومن
  کردم مالقات خدابیامرزمو بزرگ ننه لحظه همون ک شدم نابود همچی
 نوه کنم فک بود بیهوش ک عسل نمیکنه رحم خودشم خواهر ب ارتین این

 بخوره موش اوووف میخندیدن فقط جونمزیبا و امیرخان   بود شک تو
 میخندین فقط ک تواقاتونو
 الهیی هویج خدابکشت میخندید سرما باال داشت ازراعیل عینهو هویجم

  انداختی روزی چ ب مارو نگااا خیرنبینی
  دادن توضیج بد براش رو بازی مفهوم کال میکنم فک من

  یمیکن اینجوری نیس ک کشتار و کشت بااازیه اقااااجان
  داده دست بش شاه اسکندر پسر حس مطمعنا االن
 پل از شدن رد واسه بلیطن منتظر اللن بچگیش دوران بازیای هم کنم فک

 صراطن
 نداره یgf هیچ چرا بگو وحشیه خیلیی پسرررر این
 
  رفت ازبین بدنم نصف کال
 رفت خندید ک کم ی
 ابکی گالبی رفته خودش کرد افلیج مارو نگا نگا

  گوشیش تو رفت باز و بلم رو نشست
 یک یکبار هرچندوقت کال دیگه میدونین ک  عسلم روزمین همونجور منم

  میزنه دنیا اون ب َسری
  میده طولش انقد ک میدارن نگهش چیزی یا شام یا ناهار نمیدونم فقط

  نمیاد خودش ب این نخیییر
  بازشد نفسم راه اخیییش اونور کردم شوت ازروم و عسل
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 منو فهممممن میییکشمتتتتت اررتیییییین ـ کشید جیغ و دراومد ازتوهپروت
  بدبخت نشناس نمک رویه چشم بی میکنمممم حمایت ازاین بگو

  میکنی اینجوری چرا دخترم ـ باخنده امیرخان
 نامرده چ کن نگاش بابا خوب ـ عسل
 ازمن خواس اقاارتین نداره عب حاال خوووبــــ ـ گفتم دادنش حرص برا منم

  کنه عدفا
 راینطو هیچم ـ چپشو پای رو انداخت راستشو پای خونسرد خیلی ارتین
 خر عینهو بعد و باشم خودم میدون برنده تنها ک کردم اینجوری نیس

 خندید تیمارستانی
 مگه؟ داریم تیمارستانی خر ـ وجدان

  چیه هویج این پس دیگه ها ـ من
 

 امش بریم شین بلند ها بچه بسه دیگه خوب ـ گفت هممون ب رو زیباجون

  بخوریم
 امادس؟ شام�🗣�جااان مریم
 سرمیز بفرمایین خانوم بله ـ زد داد مریمم
  کنه خدالعنتت بود فلج بدنم نصف هنو ک من سرمیز رفتیم همگی

  اتاقش رفت هرکس و وخوردیم شام ارامش با
 ــــــــــــــــــ

 خوردهx قرص ک گاوی عین عسل یهو ک میکردم عوض لباسامو داشتم

  تو پرید باشه
 داشتن احی عنوان ب چیزی ی قدیما عسلـ  گفتم ای سفیهانه اندر عاقل بانگاه
 قدیم ناو بعد داشتنش قدیمیا خوب ولی نه یا خورده گوِشت ب تاحاال نمیدونم
 رد   نیس سخت خیلیم ک میکردن کاری ی کسی اتاق ب ازورود قبل  ترااا

 میزدن
  بود لخت اتاق داخل زده فلک بدبخت اون شاااید ـ دادم ادامه باحرص

  داره؟ در اینجا مگه بعدشم  میکشی؟ پیش رو تاریخی مساعل چرا ـ عسل
 هومم؟ ـ وجدان
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 هس بدترم من از دیدیی کردم تعجب وجدانم دیگه
 ور گندگی این ب در یعنی ک   کردم بهش ای خنگوالنه اندر عاقل نگاه ی

 تاحاال؟ ندیدی
  منو نخوری چته هووی ـ گفت کردم نگاش ازبس
 ازاین خیالم خداروشکر نیسم خود اشغال نترس ـ گفتم و کردم صاف لباسمو

  راحته بابت
  بیشوووووری خیلیییی ـ عسل

  هنو میدیم پس درس ـ و کردم مرتب موهامو
  دارم کارت بزار جیگرت اون سر دندون لحظه ی ـ کشیدو اهی عسل
  گذاشتم کبدم سر اخه بزارم جیگرم سر نمیتونم ـ من

 ب ای واژه کال اینا تو پرید خر عین ارتین ک میکردم باز موهامو داشتم

  تاحاال نشنیدن زدن در عنوان
 نزدیکی همین بود خوب   روسرم انداختم و شالم و اونور زدم شیرجه

  گذاشتمش
  بیام نمیتونم جمعه من ـ گفت داشت عجله خیلی انگار ارتین

 بودن الزم بودااا صبحم فردا بخدا جون هویج ـ گفتم و انداختم بهش نگاه ی
  کنی ثابت بودنتو االغ امشب همین
 من       دختر دیگه نکن نمکش ـ کشیدو حالتش خوش موهای ب دستی
  بگم بت اومدم االن براهمون بره یادم ترسیدم نمیام و دارم کار
  نیاد این نمیشه نچ

  مدرار کاراشو تالفی ها بچه با بیاد بایید
 بندازم راش دنبالمون جوری یک کردم سعی
 خوب؟ ـ گفتم تفاوت بی

 چی؟ ک خوب ــ کردو نگام
  میدونستم ـ و کشیدم جلو شالمو
  ؟ ازکجا ـ کرد تعجب یکم
 لشمقو ب تازه بخواد ک میکنه نگاه تو مثل کپکی هویج ی ب کی اخه ـ من

  میدونستم ازاولم کنه عمل
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 منظور؟؟ ـ کردو ریز چشاشو
  منظور بی گالبی جون ـ و باالانداختم ای هشون

 شم کیی دوستام با من میترسی نکنه!!!!!یاااانــــه؟ پسر اقا بدقولی میدونستم
  ارهه؟؟ بگیرم حالتو
 بالیی سیتاک دستتومیگیلم خودم من تلسیدیی؟ الهه؟ ـ و کردم بچگونه و لحنم

 تا رممیگی ستتود خودم من ترسیدی؟ اره؟) کوشولو؟ هویج باسه  نیاله سلت
   (کوچولو؟ هویج باشه نیاره سرت بالیی کسی
  وسل عنق دختره میام شده ک توهم چشم کوریه ب اصال ـ شد منفجر ارتین

 کرد پرواز اتاقش سمت ب جت عینهو و
 شب دیگ تیکه ی خواسم(  پسرخوب افرین) خووف پسمل افلیین ـ زدم داد

  نیس کن ول عسل دیدم بندازم
 هههیی ـ میگفت و من شونه ب میزد بود ارتین اتاق ب مشچش ک همونجور
 بگم بت چیزی ی میخوام

 
 ـ میگفت و شونم ب میزد هی بود ارتین اتاق ب نگاهش و همونجور عسل

  بگم بت چیزی ی میخوام هههی
  مشون ب میزد همش و نبود حواسش اصال ولی تابگه بودم واستاده منتظر
  دراومد کفرم
 دستم چته هووی ـ گفتم و اونور کردم شوت ودشمخ و زدم پس و دستش
  شد سوراخ
  باش اماده ١ فردا بگم خواسم اها ااا ـ اومد خودش ب تازه عسل
 چی؟ واس ـ   من

  دیگه ارایشگاه ـ عسل
 این ممیگ دوساعته بابا خب خیلی ـ گفتم و گرفتم خودم ب پوکری قیافه

 بگه میخواد چـــــــــی
 

  بیرون رفت بخیر شب ی با عسل
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 خواب بغل تو رفتم و تخت رو پریدم منم
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  شد اخسور پهلوم اییییی ــ پریدم ازخواب پهلوم شدن تیکه تیکه باسوزش

  زده زل بهم قورباغه عین عسل دیدم کردم برم دورو ب نگاه ی
  لومپه اخخخ سرصبحی؟سرواردی؟ چته ـ گفتم و مالیدم پهلومو
  میخوای؟ اوردم دماغ ن ـ عسل
  نگا و لوس خنک ـ من

  حاضرشم رفتم من میشه دیر شو حاضر پاشو باو خفه ـ عسل
  بگه بعم دیشب داشت مرض کرد بیدارم خودش اینک موندم
 رنمی و میگیرن ارامشتو و اسایش میان معلق اجل عینهو داداشش اینو کال

  کارشون پی
  میسوزه اینقد پهلوم چرا
  کردم بهش نگاه ی

  کنهههههههه لعنتت خدا کصاااااافطططططط واااااایییییی
  بسووووز ـ بود نوشته کار باخود
  نکبت بمیری

  حاال دارم این برای من
 رس هم کنم پاک رو خودکاره این جای هم تا گرفتم سرسری دوش ی رفتم
 شم حال
  حاالاااا و بیرون اومدم
 برم؟؟ تیپی چ خوو
 انوز تاروی کاربنی ابی مانتوی بستمش جدید مدل ب ای یروزهف شال ی اها

  ای فیروزه ــ طوسی اسپرت کفش و کیف و مشکی کرپ شلوار ی و
  باعطررر دوش ی

 پایین پریدم
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 رفتیم ک برو و شدیم عسل ماشین سوار

 
  چجوریه شغالشون ک نفعمیدم اخرشم من میفکریدم داشتم

  عسل؟ ـ گفتم براهموت
 هوم ـ گغت بود جلو ب یرهخ ک همونجور

  جانم بگو   مرض ـ من
  شی فدام بگو ـ گفت شدو جا ب جا یکم خندیدو

  نیس بشو درست ذاتت کال تو ـ گفتم و کردم بهش نگاهی ی
 چیه؟ ایناها داداشتو خودتو شغل اوووم
  شنبه ۵ و ٣ فقط البته دارم زبان تدریس ک خودم ـ عسل
 خودشو شرکت مونده ازدرسش هنو چون ولی خونده معماری ک ارتینم

 تدریس السک فرانسه ب رفتن قبل کارکنه کسی دست زیر نمیکنه قبولم نزده
 تدریس همون بره اینجاس ک چندماه این کنم فک داشت گیتار و موسیقی
  موسیقیش

 داره سازی ساختمون و معماری شرکت بابامم ـ کردو عوض رو دنده
  بیرون اومده االن یول کارمیکرد بابام با قبال مامانمم

 ینگ کنجکاوماا فقط البته    دارین بودم شنیده ؟ چی کارخونه پس ـ من

  فوضولم
 برم قربونت ن ـ گفت خندیدو

 داره دیگه کارایه خودش بابا چون ک عممه و عموم و بابام مال داریم اره

  میکنه نظارت دورادور شرکت تو
  اهاااا ـ من

 د؟؟شدد واقع مفید اطالعاتم ـ عسل
  نمیرسه من ب ای فایده مفیده چیز تو از کال ـ من

  نیست ک رو پوووف  ـ عسل
 تفلونه اره ـ من

  رسیدیم
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  پایین بپر دختر رسیدیم ـ عسل
 نده یاد من ب خودتو خرکیه حرکات جون عسل ـ گغتم و شدم پیاده اروم

  خودته برازنده
  کوووفت ـ عسل
 داخل رفتیم خندیدیمو باهم

 
 

  شدیم ارایشگاه وارد باهم
 مدرنه و مجهز میومد نظر ب

  بودن شیش رفیق باهم ارایشگره و عسل ک بود اینجا جالبیش
  کنه جمع و عسل این بیاد یکی فقط حاال
 باعسل و اومد ارایشگره صندلی رو نشستم و خوندم خودم برا فاتحه ی

  ؟هدرست باشی جان الینا باید شما ـ گفت رسید ک من ب کرد پرسی احوال
  بله سالم ـ گفتم و زدم خرکی لبخند
  نازنینم من خوشبختم ـ زدو لبخند اونم
  همچنین ـ من

  شو اماده میام تامن عزیزم خوب ـ نازنین
 عسل پیش اونور ورفت
 ا؟ه چیکاکنم مثال االن خوب شو اماده میگن الکی کارای برا میاد بدم انقدر
  ها؟

  االهللا اله ال...  منبا میخواد انگار ک شو اماده میگه همچی
  کنین وا مند دهن هی حاال

 روصندلی گمشو ک اینه منظورش خوددگیر روانی احمق ـ وجدان
 کنه درستت بیاد بشین مخصوص

 اااااااا ـ من
  بود بزرگی اینه میزو جلوی ک چرمی مشکی صندلی رو پریدم
  کرد شروع و اومد نازنین

  یکردم اماده و عسل داشت هم دیگه یکی همزمان
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 هولم انقد عسل این هس گشنمم شدم له اخخخخ شد تموم کارش ساعت ٣ بعد
  نخوردم صبحونه ک کرد
  چیشد ببینم حاال خب
  دیدم ایینه تو و خودم و نشستم صاف یکم

  زیبا چ منم؟؟؟؟ این وااییییی
  شدم عالی به به
 ؟نیبدو نمیخوای چـــــــی؟ بدونین دارین دوس بگم براتون ارایشمو بزا
 عیبه زشته عههه بدونی باید کردی غلط
 رنگ خودم درخواست ب کرده درست ساده موهامو ـ بگوشید حاال خوب
 فر موهامو پایین کوچولو ی فقط باربیان مث ک ازاونا زد موقت طالیی
 کرد درشت

 چشم خط   ای قهوه ابروهای کردن تر سفید سفیدم از حسابی صورتمو
 رژگونه  میده نشون پرتر هامو ژهمو ک مشکی ریمل ی نازک مشکی

 باهویج ک همونی قرمز ب مایل گلبهی رژ و طالیی های رگه با صورتی

 برام بزنه دادم بش خریدیمو
 بودم خریده ک همون ک هم سایه
  ریز گل و قلب های طرح روشم زد الکمم
  خالی جاتون محششششششر شدم عالی خیلیی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 عسل این و هسیم خانه ب برگشت راه ودر ماشین داخل ما حاضر درحال
  میخوره منو مخ داره
 میگف هی خورد و کلم خونه تاخود
  اونجوری تو  اینحوری من

 رکنا دیگه دقیقه ی ولی بشم واصل درک ب لحظه همون حاضربودم یعنی

 نمونم مربا این
  خونه رسیدیم حرفا ینا و کر کر و زر زر و  ور ور کلی از بعد

  نبود هیچکی
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  فالن و ارایشگاه و جشن کارایه دنبال زیباجون عسل گفته طبق
 ها مهمان و جشن تدارکات درتکاپوی امیرخان
 اخرین طبق و میبره سر ب جهنمی کدوم در نمیدونیم ک خان هویج ودراخر
  نرسیده مرگش خبر وتااالن بیرون زده سحر کله صبح شواهد
  رسانیم اطالع بااین خورد هم ب حالتون میدونم بسع دیگه خوب
 لباسا ن ولی بیرون اومدم دوباره میمردم گشنگی از داشتم ولی اتاقم تو رفتم

 وهامم و ارایش ک طوری اروم لباسامو اتاقم تو برگشتم دوباره نیس مناسب
  مویی چ حاالا کردم عوض نشه خراب

  دیگ فرسادس ی
 مذهبی  نباشه وجق عجق خیلی بندازم شال هقرار چون خواستم خودم خوب
  دارم خودمو خاص عقاید ولی نیسم
 بدن انجام انالیز من بدن رو چرون چشم عده ی نمیبینم دلیلی

 
 ک مهمونی  برا ارایشگاه میره پامیشه سرصبح کی خل دختره اخه اههه

 نفهم اینقد ادمم اه اه اه  میشه شروع ۵ ساعت
 ... دیدم و اشپزخونه تو رفتم

 
 هارچ صورت ی شمالی کره گرسنگان عین عسل دیدم تواشپزخونه رفتم

  کن کوفت بیا توام نمیده ندا ی مسخره بیشعور   بود پهن رومیز چنگولی
 گشنش بدبخت زده قحطی ی شاید هااا نزنی صدا ی ــ و دراومد حرصم

  بود
 ونهبحص ی نزاشتی ارایشگاه انداختی راه خودت دنبال تنبون کش عین منو

  ویرگول دختره انگار ن انگار حاال کنم کوفت
  نگفت هیچی کردو بهم نگاه ی عسل
 داره ناهارو حکم هم غذا این   خوردن ب کردم شروع سرمیزو نشستم منم
  ظهره ٠ ساعت اخه صبحانه هم

  دارم کار اتاقم برم من خوب ـ کشیدو دست باالخره عسل
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  برم منم ـ و پاشدم منم
 اینا و مهمونی درباره یکم و زدم زنگ س منا ب اتاقامون رفتیم وهرکدوم

 کردم وقط حرفیدیم باهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یب خیلی ن بودم خوب بستم بافت صورت ب شالمو و کردم پام کفشامو

  خز و گندیده خیلی ن حجاب
 شد باز در ک بیرون برم خواستم
  کیه خوشگله اقا این واای

 خودمونه هویج ک این عهههه
  بود شده نفسگیر خیلی باالش قدو و شلوار کت بااون
 و دروبست بود کرده تیغه میلیون ۵ ک صورتشم میدرخشید سبزش چشای

  واستاد جلوم اومد
  بکنم ماچش ی میخواس دلم  این نازه چ اخییی
 ودمب قبرستون سینه االن وگرنه نیس وجی شد خوب سرم ب خاک هییییع
 نرفته؟ یادت ک قرارمون ـ اومد مردونش و بم صدای

 ندارم فراموشی تد مثل من نه ـ گفتم و وحشیش جذاب چشای تو زدم زل
 ها کتهن   دختر کنی کوتاه زبونتو این باید امشب ـ و باال انداخت ابروهاشو

  یادته؟؟ ک رو تنبیه همینطور و
  زد بدجنس لبخند ی و

 کنی اطاعت چرا و چون بی میگم هرچی امشب بهتره ـ داد ادامه دوباره

 ی    درضمن و نمیاد بدم تالفی از ک من چون میگم خودت واسع البته
 نمیخوری جم من کنار از ـ گفت خشن و انداخت بهم پایین ب باال از نگاه
 شدی؟ فهم شیر
 فهم غاال  بکنی ای اضافه کار نداری حق توام ولی بله بله ـ گفتم حرص با

  شدی؟؟
 و اسمش ک منه مخصوص های تالفی منظورت اگه ـ وزد نیشخند ی

 زیاد پس نمیکنم کوتاهی باشع الزم اگه بگم باید ک اضافه کار گذاشتی
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 زا پس منی مال میشه شروع مهمونی ک ساعتی از نکن بیلیز و جیلیزی
  کنی بازی نقشتو خوب جاش ب و کنه گرد عقب باید زبونت لحظه اون
 ـ کردو لبام ب ای اشاره   اضافه حرف هرکارو ازای در ک میدونی چون
 شدی؟ فهم شوکول   داری تالفی
 زور ب منو چون نشی پرو باشه حواست توان هست حواسم خودم ـ من

 هویج   نیسم ابروت و چشم عاشق خودت ب وگرنه کردی همراه باخودت
 شدی؟ فهم

  نگفت هیچی
 مبگیر وخودم جلوی میتونم سخت امشب ـ مرموزی بالحن کردو نگام یکم

  باشم داشته تالفی ی تا بکنی خطایی امیدوارم
 نمیکشه خجالتم حیا بی پسره

 
 

 ... میخواد شمشادت شاخ ببینی کجایی زیباجون هههی
 قرمز خون قرمز رژ بجای لبات اون وگرنه میهمونیه ک حیییف ـ اارتین
  داشت
   بود شده خشن
  مذخرف پسره میکنی تهدید منو
 همینجوری بخوام هروقت من اقااا نخوری حرص ادزی بهتره هوووی ـ من

  چ ت ب میشم ظاهر همه جلویه
  بیرون اومدم اتاق از و زدم بهش تنه ی

 پرسی احوال ک سالم و رفتم میحرفن باهم زیباجون و عسل دیدم پایین رفتم
  اینا و
  نشستیم و

 ماستخو میشد شلوغ داشت کم وکم صندلی و بود میز حیاط و خونه دورتادور
 مداشت اونجا شلوغه چ کرد جلب توجهمو صمینی جمع ی ک بخورم اب برم
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 کمرم دور دستی ک میخوان چی اونجا بچ برو و امیررخان میکردم فک
 شد حلقه

  مبکنه نگام داره لبخند ی با ارتینه دیدم برگشتم
 .باشم ادم باید شد شروع کنم فک
  جمع همون سمت رفت و کنم معرفیت فامیال ب بریم بیا ـ ارتین
  فامیالشونن پس اهاا
 ی طفق کیه ب کی نمیدونم ک من کردم پرسی احوال باهمه و توجمع رفتیم

  میکردم سالم
  بستن دهنشونو همه کرد وا دهنشو تا ارتین

 
 میزارناااا کپک این ب احترامی چ

  بستن دهنشونو همه کرد وا وهنشو تاارتین
 
 میزارنااا کپک این ب احترامی چ

 و درست بتونم ک کنین جدا هارو لطفاخانواده عزیز اقوام خووب ـ ارتین
  کنم معرفی واضح
  ایستادن دسته دسته و جداشدن همه تاگفت

 جذبه همه بااین  کردی شرمندمون هویج بابا     جذبه اوهووک
 زن و عموم بنده عموی خانواده الیناجان ـ گغت وو خانواده ی ب کرد رو

  بهاره نیماو پسرعموم و دخترعمو  مشکیالخانو اقاامیدو عموم
 بچه  رو خنده و مهربون امیرخان عینهو امیدخان بودو گرم زنعموش
 کردن برخورد گرم و صمیمی هاشونم
  پسندیدیم را افمان بی عموی خانواده ک ما خوووب
 ییمزندا و داییم هستن داییم خانواده ـ و   دیگه خانواده ی پیش رفت ارتین
  داریوش و کوروش هام پسردایی خانوم فرینا نوش و اقااریا
  کردم بش و خوش بااوناهم
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 عزیزم دوست مادر خانوم منصوره ایشون ـ و دیگ خانواده ی سراغ رفت
 اشوان

  کردم پرسی احوال باااوناهم
  اداشد بگم بهش ک گفت بعم اول درنگاه و بود شنگولی و شوخ پسر اشوان
  مراده رو نطلبیده برادر فتنگ ازقدیم قبولیدم خواسته ازخدا منم

  احیانا؟؟؟ نبود اب ـ وجدان
  درک ب ـ من
  چشه واا   زد بهم ریز چشمک ی ک کردم نگاه ی ارتین ب

  هستن عمن خانواده ـ و خانواده اخرین سمت رفت
  اووووووکی اینا و حرص و نقش و مانلی همون فهمیدم حاال اهااا
 مانلی پسرعمم و عمن دختر معین قاا و ریماخانوم شوهرعمم و عمم ـ ارتین

  کردم پرسی احوال بااوناهم مانی و
 بود خوبی جو و جمع هم دور نشستیم

 
  بودن خوشگل خانوادشون همه نگزریم ازحق
 میکرد جذابش بیشتر ازهمه وحشیش چشای بود تر جذاب ازهمه ارتین اما

  فرزنده تک مادرشم و رفته مادرش ب ک بود این خاطر ب این و
  میگیریم خوبشو بگیریم اف بی مام لههههب

  نمایشی تازه شبه ی اونم حاال بابا خووووب ـ وجی
  شد پیدا سروکلش بازاین

 چ ت ب اصال ـ من
  برسن بقیه ب تا رفتن ارتین بابای مامانو
 من ب و  پرنسسو این نمیخوای جان ارتین خووب ـ خانوم افرین نوش
 کنی؟ معرفی ـ کرد اشاره
 و شقع الیناخانوم ایشون   البته ـ کردو تر نزدیک بهم خودشو یکم ارتین

  هستن من دنیای
  دراومد تعجب از همه چشایه
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 اگه ک میکرد نگام جوری ی بودم خورده باباشو ارث انگار ک مانلی
 میگرفتین تحویل جنازمو باید بودم مطعن تنهابودیم

 موندن جوونا و رفتن جمع بزرگترای حرفیدن یکم بعد
 ارتین؟ اوردی کجاگیر از تو دریایی پری این ـ وشکور
  نیستم بیش شلغمی من  نکنین باباشرمندمون   میگن چی اینا واای
 لیا ازتواسمونا  ـ کرد جلوه ردیفش دندونایه ک زد دلنشینی لبخند ارتین
  نیومده  گی اسونی ب جان

  اومد خوشم تعریفش از ولی کنمااا بازی سبک نمیخوام
  میکردن نگاه بهم جوری ی همه

 ایه پری ارتین زندگیه تو البته ـ کرد باز قراضشو دهن مانلی تااینکه
 اب و نباشه رفتنیا ازاون الیناجان امیدوارم  رفتن زودم ک بودن زیادی

  کرد نگاه ارتین و من ب حرص
  کردن نگاه مسخرش کنایه این ب تعجب با همه
 چغندر؟ رفتنیم من   دراومده حرصش واقعا این میگفت راس ارتین
 حسادت و حرص از میکنم کاری ی امشب شد اینطوری ک حاال اصال
 بدبخت بمیری
  ودنب پری تو نظر از من زندگی پریایه ولی درسته ـ زدو نیشخند ی ارتین
 داره فرق الینا اما  میاد گیر زود و جاییه همه ک بودن ماهی دراصل اونا
  بره دستم از اسوتم ک یومدهن گیر اسون ک منه دریاییه پری الینا

  اییوووول
  میمرد حرص از داشت مانلی
 ماهی؟ یا میدونین پری و ارتین چی؟ شما الیناخانوم ـ نیما
 ن یهپر ن جان ارتین شمانداشتم از سوالو این توقع ـ و زدم شیک لبخند ی

  ماهی
  نیستم منم نباشه ک  پریه نفس
 زدنش دست صدای اینکه ایج ب مانلی ک بماند زدن دست باجوابم همه

 میومد روهم دندوناش فشردن صدای بیاد
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 دش تموم فضولیاتون اگه شماهام اتشینه عشقشون معلومه خووب ـ اشوان
  کارتون دنبال برید پاشید
 خندبدن حرفش ب همسون شوخه میدونستن همه انگار

  سااکت خووب ـ داریوش
 میاد؟ کی شمال بریم میخوایم بعد هفته هامادوشنبه بچه
  ارتین جز میان ک کردن موافقت اعالم همه
  نمیای؟ شما ارتین داداش ـ بهاره
  بعد دفعه باشه دارم کار ـ ارتین
  زدن غر ب کردن شروع همه

  نمدونستیم ما و داره خواهان هویج این چ اوووهوک
  باهم کنیم حال   غربت و خارج اینهمه بعد دیگه بیا داداش ـ نیما

  اووکی ـ گغت ارتین ک گفتن و گفتن ههم انقدر خالصه
  اییول ـ کوروش
  میان عشقمم و عسل البته ـ ارتبن
 بیان باید ک معلومه خوو داداش واا ـ بهاره

  بکنی بودن غریبع احساس نمیزاشتن بود خوبی جمع چ
  درنمیومد صداش ک هم مانلی
  چیکارکنیم؟ رو ویال ـ  مانی
  من با ـ ارتین
  پایه ایول ـ اشوان
  ولش گوریه کدوم عسل این راسی
  افتادم محمد و منا  یا یهو
 بیارم؟ دوستامم دوتااز میشه اووم ـ من
  بیار چین سرخ ارتش شما  نفستونه ویالی ـ خندیدو نیما
 میندازه تیکه چ نگا نخودو پسره خندیدن همه

  نکنی؟ دعوا اون بااینو تو بریم جایی ما بار ی شد ـ وجدان
 هدیگ خب ــ من

 بیار حتما  عزیزم اره ـ  ارتین
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  چشم گفتی شما چون ـ گفتم خرکی عشوه با منم
 جیبیع برق ی چشماش توی چون بودم زده توهم یا میدیدم اشتباه من نمیدونم

 و رمس پشت گذاشت و دستش بودم ندیده تاحاال ک زد لبخندی    میدیدم رو
  بوسید پیشونیمو و جلو اورد و سرش
 مناافر کردم دااغ
  کرد؟ چیکا این
  همهه؟؟؟ جلویهه اونم
 بداموزی برام میرسه باریک جاهای ب کار االن ک برم من ـ خندیدو مانی

  داره
  خندیدن همه
 رقف براش خودش چمدونم  ک خودشم میکنه ابرو بی هم مارو کپک این بیا

  ک نداره
 وسط ریختن کرم عین همه و گذاشتن فول اهنگ ی

 چیتی یالوب بااین بیا حاال اوووووف وسط اون رفتیم و گرفت منم دست ارتین

 �برقص
 دیلگ چنااان وسط همین وگرنه  کنه تالفی خودش قول ب میترسم ک حیف

 �😐�بره اعلی عرش ب صداش ک میزدم بهش
 هپروتم تو کال ک من کرد تنظیم خودش
 تکون الکی ب کردیم وشروع کمرم دور اونم دستای هاش روشونه  دستام

 ��خوردن
 نشتکو دارن ک بودم بچه ی شبیه بیشتر نداشتم حسی هیچ ک من البته

 منو ندبالبخ همچیی بود فته فرو نقشش تو خوب خیلی پسره این ولی میدن
  میکرد نیگا
 نگامون داره نشسته مانلی دیدم کردم دوروبر ب نگاه ی نامحسوس طور ب

  میکنه

 ��بهترمم من ولی قشنگه صورتش
 خورد گوشم ب ارتین صدای ک میگفتم پرت و چرت همینجوری داشتم
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 یتالف از باشه همینطوری مهمونی تااخر اگه دادی خوب جوابشونو  ـ ارتین
  نیس خبری
  دادم تکون و سرم فقط
  نیس معلوم کجاس عسل این
 خوشی خاطرات هویج این ب نزدیکی از نمیشه تموم ک رقصم این اهه

  ندارم
 ی میخوام ـ کرد کج سرشو چشامو تو زد زل باال اورد و گرفت چونمو
  نشی پرو باز بده قول ولی بگم چیزی
  بود العاده فوق خیلی صداش  کردم نگاش فقط
  شدی دریایی پری شبیه امشب ک حقا   ـ و کرد مردونه خنده تک ی

 بچهه نکن تعریف من  از اینقدر وااااییی
  میشمااا سقد میفتم همینجا دارم قلبی ناراحتی من
 چ  پیرمرد چ  زن چ  مرد چ  میاد خوشم کنه تعریف ازم کسی وقتی کال

 �پیرزن
  بهت؟ بدم چنگال ـ
 براچی؟ چی؟ ـ گفتم باگیجی و دراومدم هپروت تو از

 بخوری منو تر راحت ک ـ زدو پوزخندی
 فکرایه معلومه این ب زدی زل چارساعت تو خوب  سوتی بازم اخخخخ
  نیس حواست میکنی فک یدار تو ک نمیدونه میکنه گندیده
  ندارم بازیاشو مسخره تهدیدو حوصله  نگفتم هیچی
 ختراد مخصوصا نمیگیره گرم باکسی کال ارتین شنیدم عسل از ک اینطور
  مانلی بعد خصوص ب اونم
  مغرووور العاده فوق و بیخیال و سرد ادم ی

 ب ولی مغروره خیلیممم و مغروره هنوزم درسته بامن رفتاراش این ولی
  عسل توضیحات ب توجه با البته  قبلشه از بهتر جورایی ی نظرم

  واال چمدونم
  میشی تر خوردنی ساکتی وقتی  ـ
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  ��کیکم انگار خوردنی میگه همچی    کردم نگاش
  باشی؟ همینجوری همیشه میشه چی ـ گفت غرور با همونجور

 باز هند بد کارای و تالفی از جلوگیری برای دیگه؟؟؟ میدونین ها بچه
  ممنوع اکیدا کردن
  نزن حرف من حرفایه روی گفتم  نگو هیجی ک نگفتم ـ کردو اخم

  خدا اوووووووففف

 ��نمیزاره خودش باشم ادم میخوام من نیگا حاال
 

  کارمون پی بریم شه تموم ک نمیبنده فکشو چنددقیقه
  صورتم جلوی دقیقا پایین اورد و سرش
  جلو میورد و سرش همینجوری داشت
 .بدبختیه چ این خدایاا

   شد متوقف صورتم قدمی ی
 مالاع مهمونی بعد ک داری تالفی یدونه تاحاال ـ گفت بمی و اروم باصدای
  میشه
  وااا
 ...ح ک من چرا ـ من

  زدی حرف روحرفم چرا ـ و  شه تموم حرفم نزاشت
  کردم نگاش سوالی

  انگار ن انگار تو و بگو چیزی ی میگم دارم چهارساعته ـ داد ادامه ک
  جوره ی میزنم حرف من خدایااا
  یجوره نمیزنم حرف
 کنم غلطی چ باید باالخره نفعمیدم
  اخیییش شد تموم اهنگ
 همین خاطر ب نداشتم اشتها   بخوره چیزی ی رفت و شد جدا ازم ارتین
  نشستم گوشه ی و رفتم
  وسط پرید عسل ک میکردم نگاه بقیه ب داشتم
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 ؟؟گذشت؟ خووووش ــ
 ک رمبب ازبین دنیارو کل باشه الزم اگه یعنی ـ و کردم نگاه بهش باحرص

 ره؟؟؟ندا تعادل چرا داداشت این   میکنم اینکارو باش مطمعن بری ازبین تو
 میگه چیزی ی هردفعه

  روانیه کال
  ها داداشیمه هوووی ـ بازومو ب زد محکم
  قبرستون هم ب ـ من

  کرد بلندم و کشید و دستم و حلقش تو کرد بودو دستش ک شیرینی
  نشستی تنها چیه  هاا بچه پیش بیابریم ـ  عسل
  رفتیم ها بچه خودشون قول ب جمع طرف ب کشیدو و دستم

 
 حرفیدنمی مانلی و ارتین ب افتاد نگاهم ک میدادم گوش بقیه حرفای ب داشتم

 ��دیدیم هویجم این نفرت اوووج بیاااا   میخندیدن و
 

  کرد اشتی نرسیده دودقیقه ب دیدیم هویجم این نفرت اوووج
   نداریم حرفارو این باهم ک ما چون نگم دروغ بخوام حاال میدونستم البته
  چرا نمیدونم حاال  شدم ناراحت یکم

  نشستن و اومدن دوتاشون
 خوبی ب مبارک باسن ک انداخت روهم پاهاشو خرکی عشوه با مانلی
  بود رت سنگین نمیپوشید چیزی �� شد رویت

 بریم؟؟ باهم میای...   اوووم... تاتر برم میخوام فردا جون ارتین ــ
  ببرن مردشورتو

  گردش بیرون بریم ماها بود قرار فردا
  شه گم بره درک ب اصالاا
 دافر ـ گفت مانلی ب دربیاری حرص بالبخند و کرد بهم نگاه ی ارتین
  بیرون برم پرنسسم با میخوام
    نداشتم ارزویی هیج دیگه میشدم قدس اگه لحظه اون یعنی
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 و هس مغرور ادم همون کال اون نه هااا ارتین مهربونی و توجه از ن
 ب شد گرفته ای افاده مانلی حال ک کردم ذوق خاطراین ب  نقشس ایناهمه

 ملسه خورش حرص ک عسل مرگ ب نباشه شما جون
  بود داشته نگه لبخندشو زور ب بود شده کنف ک مانلی

  کرد نگاه جمع ب و  زد ریز چشمک ی اونم ک کردم ارتین ب هنگا ی
  راحتی هرجور  اوکی ـ مانلی
 بارونتیر منو مسلسل با میخواس دلش ک میگفت درحالی رو جمله این البته
  کنه
 داداش؟ برین میخواین کجا حاال ـ نیما

 نایابوخی تو دور دور  برای دلم گردش ی میریم جان الینا دوستای با ـ ارتین
  شده تنگ ایران
 ک مدت تواین مخصوصا ارررههه ـ و وسط پرید حرص با سریع مانلی
  داری احتیاج تفریح ی ب حتمااااا کشیدی زجر خیلیی
 میخورن همو دارن حاال باز میخندیدن داشتن پیش دودقیقه چشونه؟ اینا

  ریخته هم ب اعصابش بود معلوم ارتین
 نم کشیدن زجر ـ غرور و نسردیخو درکمال کردو حفظ خونسردیشو ولی

  نیس چیزی تو های بدبختی درمقابل
  شادیه و تفریح برام هرروز پرنسسم وجود با بعد ب ازاین تازه
  نکنه دیوونت یارت توجهی بی و دوری غم ک باش  خودت مراقب شما
  ایول هویج ایووول میریختن یخ جیگرم رو داشتن انگار ینی

 همه جلوی ارتین نمیکرد فک میسوزه داره ک بود معلوم مانلی ازچشای
 ک نارتی وگرنه گفتن ها گذشته از کرد شروع خودش البته بیاره روش ب

 نداش کاریش
 نای زرشک ولی هه صورتش تو بکوبونه اینجوری ارتین نمیکرد فک
  دنیاس هویج ترین منطق بی هویج
  مبکردن نگاه مانلی و ارتین ب نگرانی و ترس با جورایی ی بقیه
  اییه افریته چ ابجیش میدونه خودش هه بود بیخیال اما مانی
  میخورد میوشو داشت توجه بی ارتینم
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 طرف اون رفت شد بلند مانلی
 ونج ابجی بگو  کنین ول حاال خووب ـ و سنگینمون جو وسط پرید اشوان

 هستن؟؟ کیا رفیقات
  ابومحمد و زمینی سیب ـ بودم کرده فراموش رو موقعیت
 چیی؟؟ ـ گفت شده گرد چشمایهبا اشوان

 منو چرا چشونه واا  میکنن نگام تعجب با دارن دیدم کردم جمع ب نگاه ی
 ...اینط

  غوالسا دادم سوتی نبینه افتابی روز اقاااچشاتون هییییییع
 شوخی ب محمده و منا دوستام اسم چیه میدونین ینی چیزه ـ گفتم پته تته با

  میزنم صداشون اونجوری
  هوا رفت جمع
  اسمیه چ این اخه الیی واای ـ گفت باخنده بهاره

  ترکید باز و محمد ابو و زمینی سیب ـ میخندید ک درحالی کوروش
 های هاای ـ بود گرفته خندش خودشم ک درحالی و نشست صاف ارتین
 این جنبه بی شماها ک نمیدونس پرید دهنش از  نخندین عشقم ب های

 عاشقی بزرگه ننه بسوزه هههی وختی؟؟فر مارو زودی همین ب ـ داریوش
 این من شد وااجب ـ میکرد پاک چشمشو گوشه اشک ک درحالی اشوان
  باشن جالبی ادمایه باید ببینم دوتارو
 یکارتچ بابام ببین بیابرو داری زیاد واجبات این از شما جان اشوانـ  ارتین

 داره
 داره؟؟ چیکارم چی؟ ـ کردو تعجب یکم اشوان

 
  دیگه برو خوب کنم کمک عمو ب امشب من واجبه گفتی دتخو ـ ارتین
 میخوای میگزره خوش بهم داره ک االن گفتم تعارفی من...  من ـ اشوان

 �کنی؟ دکم
  نیست تدبیری را کرده خودت ـ ارتین
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 مرگ جوون زیاد کار از ک نمیخوای داداشی ـ کردو مظلوم قیافشو اشوان
 شم؟
 میفهمی؟ اموحرف انقد تاحاال کی از ـ ارتین
  شیمی تنها بامن باز ک تو  ـ و ارتین بازوی ب زد و مبل کوسن یک اشوان

 
  اشی از اونم هویج از این روانین کال اینا

 (اشوان)
 ماش ب اصال  میشم خاله دختر زود کال من میکنین؟ نگا اونجوری چرا چیه
  خوو خودمه داداش چه ها

 نقش بدبخت بایدمن باز ک شمال مبری اینا با اگه میکردم فک باخودم داشتم
 خارجی وجود من انگار ن انگار هویجم این بدبختیی چ وااای  کنم بازی
  دارم
  نمیپرسه نظر ی
  فشرد خودش ب منو گرفتو هامو شونه ارتین یهو

  کین؟ اینا کجام؟ من چیییشد؟
  میگم مذخرف چقد من اههه
 ی بده نای ب عقلی یه دایاااخ   میکنه نگام شیطونی قیافه با داره ارتین دیدم
 هووی ـ دادم تکون صورتش جلو و دستم چشه این تابفهمم من ب فهمی

  نیس دنیا تواین کال نخیر     یووهووو هویج
  شدم داغ ک  گوشش تو بزنم یکی میخواستم

  بوسید پیشانیمو بوسیدد؟؟ منو
  کردم بهش متعجب نگاه ی

  یانه؟ خوردین حاال خووب ـ ارتین
  میمبرن خنده اززور دارن دیدم کردم نگاه عبقی ب

  ودب شده سوال عالمت شبیع قیافم ک همانطور ارتین بوسه ب توجه بدون
 راه ای زنجیره قتل نمیخوام من میمیرین دارین بخندین ـ   گغتم همه ب

  بیفته
  شدن منفجر کتبااا حرفم بااین
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 ریمجبو اینـ  ارتین  حاال؟ میخندن چی ب میشن منفجر راه ب راه بیاایناهم

  شوکول نگیر خودت ب زیاد بود
  مفهمید چجوری نمدونم منم نفعمید خودشم ک گفت جوری ی اینارو البته

 ینمیگ من ب شمافعمیدین اگه حاال نداره عیب چیشد نفهمیدیم ک ما خووب
  نه؟ مگه نداریم حرفا ازاین باهم ک ماها   میگم شماها ب فعمیدم من اگه
 ازپر روش و بود سالن گوشه ک بزرگی میز سمت رفتن همه شد شام وقت

  خوراکی و غذا
 دیدم ک غذاها سمت شدم ور حمله بودم غذانخورده حسابی و درست ک من

 میکنن سعی دونفرم و غذاها ب چسبیده چارچنگولی معمول طبق عسل

  کنار بکشنش
 برد دختره چی هر ابروی اه اه ؟؟ تابلو انقد دخترم اخه

 
  کجاس نیس معلوم ارتین این غذابکشم خودم تابرا میز سر رفتم

  شده گم حاال من ب بود چسبیده خرچنگ عین ک موقع ازاون
  هویج پسره بره بهتر چ اصال
  روم ب رو اومد زیتون پسره ی ک تاغذابریزم برداشتم ظرفو
 دیدمش یوقت چرا نمدونم ولی بدنبود هااقیافش زشته نکنین فک زیتون میگم

 افتادم تونزی یاد
  شما؟ هستم ارسام من سالم ـ و  ایستاد کنارم جلو اومد
  هستم الینا ـ گفتم منم

  بریزم براتون من دارین میل چی خوشبختم ـ ارسام
 ینهمچیی  چالغه خودم مگه یعنی ک انداختم بهش سفیهانه اندر عاقل نگاه ی

  پسرس این مال مهمونی انگار ک بریزم من میگه
  میریزم دارم دست خودم ممنون ن....   همچنین ـ بابیخیالی منم
  بگیره درد دستتون میترسم اخه نیوردوـ کم اونم
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 ن یگماام حرفو اللبته  برداشتم ن گذاشتم نه منم میارم کم فکریده پرو بچه
 دستت وایسی دیگه دقیقه ی اگه ک  باش خودت دست نگران شما ــ غذارو

 شه حس بی دتااب ممکنه بگیره درد اینکه جای ب
 دخترایه باهمچین بعیده ازارتین...  خشن چ اوه اوه ـ و گرفت و منظورم
  باشه خشنی
 االتمح میبینی ک حاال ـ گفت یکی ک میرفت راه اعصابم رو داشت دیگه
   شده ممکن

  خودمونه هویج اینکه عهههه    کردیم نگاه صداهه ب برگشتیم هردومون
 خوبی؟.. .خ جان ارتین..  ا سالم ـ افتاد تهپ تته ب پسره داد نجاتم اوفففیش
 میشه م بهتر بگیری فاصله پرنسسم از اگه ـ ارتبن
  رفت در و برداشت فلنگو کردو سرسری خداحافظی ی پسره

  شم طرف اورانگوتان بااین باید باز حاال اوووف
 توش داشت ک همونجور گرفتو و بشقابم ایستاد کنارم اومد ارتین

  میگفت؟ چی ــ غذامیریخت
  رفت کرد پورت و هارت یکم اومد هیچی ـ من

 ک همونجور برداشت زیتون یکم رفت باز و برداشت کباب یکم ارتین
 ارترفت ب حواست گفتم بهت خوبه ـ برمیداشت الزانیاهارو بشقاب داشت

  باشه
  کن جمعش و بیا حاال کرد قضاوت زود این باز اوووف

 خواست باز منو   شد مزاحمم اومد اون مغذامیکشید براخودم داشتم من ـ من

 میکنی؟
 ها؟؟  دهبو کم برات ها تالفی نکنه شدی زبون بلبل ـ زدو نیشخند ی ارتین
  داری تالفی تا سه تااالن

 شستیمن و حیاط تو رفتیم کشیدو گرفتو منو دست و شد تموم غذاکشیدنش
  تواالچیق

  نشست من روی روب ارتین
 برس فریادم ب خودت  ندارم خوبی خاطرات ااینب تنهایی از من خدایاااا
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  نگاااا اخماشو شده؟ جدی انقد اخمویه؟چرا انقد چرا ؟؟  اینجوریه چرا این
 کردم قتل انگار
  بود شده خیره بهش و وسط بود گذاشته غذارو بشقاب

 ــ بعـد مین ۵ ــــ
 اباعص نمیگه هیچیم اینجا کاشته منو ساعته ۵ درختیی میمون پسره وااا

 بودن مشغول داخل بیشتر همه کردم دوروبر ب نگاه ی کن خورد
 خفقان فضای اون شکوندن برای  میترسیدم کم کم داشتم بود عصبی و قرمز
 داشتی؟؟ کارم ـ گفتم اور

  نگفت هیچی
 اوردی منو است دقیقه ۵ هویج خورده موش زیبونتو چته چیه ـ گفتم دوباره
  داری چیکارم خوبگو زب زهر بت عینهو نشستی جلوم بیرون
 ریادف با و پرید ازجاش ترقه عین یهو ک شد عصبی خیلی کنم فک دیگه
 اتوامب هاااان؟؟؟ نکن اضافه غلط امشب نگفتم بهت مگه احمق دختره ـ گفت
  ...  اگه کردی اینجوری و شبه یه خوبه
  خورد حرفشو ادامه
  بگه؟ سمیخوا چی میش گاو این

 بزار شهمی تموم ک قضیع این گفتی باخودت حتما ـ گفت تری اروم باصدای
 سمبر یامکار کصافط ب تا کنم پیدا خودم واسه یکیو الاقل اینجام ک تاموقعی
 هاان؟؟ کردی و فکر همین  اره هااا؟؟
 گفتم بگو و خر منه  عوضی مانلیه اون هم تو هم همینین همتون اصال اره
 رصدبراب تازه  همونایی ماشق از توام نگو میکنی فرق اوناها باامثال تو

   بدتر
 فک خودش پیش چی عوضی اورانگوتان این درمیومد اشکم داشت کم کم

 ؟١کرده
  کنم کمکش خواستم بگو و احمق منه
 گرفتم متصمی لیاقتیه بی چ مانلی دیدم ک بعدش ولی بود زور با اولش شاید
 میدونه هرزه و من اون حاال ولی کنم ارتین کمک قلبا
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 تو ـ تمگف فریاد با خودش مثل و شدم بلند ازجام برخورد بهم خیلی هدیگ منم
 ؟؟ کردی فک چی خودت پیش
 باشم؟ احمق تویع فامیالیع با خواستم ام؟؟ک هرزه یه من کردی فک
 خواسم  کنمنشد دورش خواسم کلی منم اومد خودش پسره اون گغتم بهت
  اومدی تو ک  بزنم داد سرش

 ولق امشب من گمشو برو بگم  بزنم داد سرش ستمخوا ـ دادم ادامه بغض با
 قد بازم باشه نمایشی و الکی هرچیم دادم رو دیگه نامرد یه ب همکاری
 نمیبرم دیگران جلو وفادارموابروشد بهش شب یه همون
  کنم برخوردی همچی نمیکرد فک درمیومد داشت چشاش
  کرده فک دربارم چطوری ببین حقشع

 خلدا رفتم حرص و باعصبانیت
 

 یه خاطر ب اگه مخصوصا میومد بدم ازگریع همیشه بود گرفته بغضم

  باشه ارتین مثل هویجی
 

  باشم مسلط خودم ب کردم سعی
 حرف و میخوردن شام داشتن همه  نشستم مبل ترین نزدیک روی و رفتم

  میزدن
 

 از میدفه کنم فک نشست پیشم و اومد اشوان مبکردم نگاه دیگران ب داشتم

  کلده؟ ناالحت اجیمو چی ـ پرسید ارومی بالحن ک احتمنار چیزی
 حرف دوساله های بچه مثل مردونه و بم صدای بااون اشوان  گرفت خندم
  میزد
  خستم یکم  دادا هیچی ـ و کردم نگاه بهش
  دمنکر بم کوچیکی تو صدارو این من کن مسخره خودتو برو ـ پامو رو زد
  گون دروغ پس  میکنم بمش دارم ساله ٠۵
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 اباسی تو میگن ک یه مو  اون ـ و انداختم بهش ای سفیهانه اندر عاقل نگاه
 باید ادبیات استادایه همه  کشیدی اتیش ب و المثل ضرب کال نکردم سفید

 ایرانیی مثال    تو دست از کنن خودکشی
  داریااا زبون خوب توام شیطون ای ـ  کشیدو دماغمو

 ریدا زبون خودت فقط فکریدی پ ن ـ من
  مبزد صداش داشت مامانش

 
 

 منمیگ کسی ب جونم اجی داره کار باهام ننم برم من ـ شدو خیز نیم اشوان

  تره دراز  هم کبری مار از زبونت
 از مامانش یهو ک دراورد واسم شکلک ی و رفت در ک بزنمش اومدم
 کلش پس زد پشت

  
 القبداخ ارتین اون ب ن این ب ن پسریه گل پ وااقعا میمردم خنده از داشتم

  
 جذبع اب اونقدرام بااباا نههه زده سکته نکنه مونده کجا این میفکریدم داشتم

  نیسم
  توروخدا نه ـ وجدان

 � ـ من
 
 
 سرم تو خورد چیزی ی یهو

 ندارم جونی امنیت خونه تواین من خدا اخخخخ
  عسله دیدم کردم نگا سرم پشت ب

 ب و  میشه وارد زندگی لحظات ترین درسخت همیشه عسل کال واااای

 اعصابت تو میرینه کلمه واقعی معنی
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 �� سرم تو زده ماهیتابه با ک دیدم
  نه یا ام زنده االن ک کردم شک عسله دست ک ای ماهیتابه با جورایی ی
 و گفت بلندی اخ ک  سرش تو زدم کیلوییم ۴١١ دست باهمون و شدم بلند
  طرفمون برگشتن همه
 و من خلی تو میدونن همه حاال کنه لعنتت خدا  ترف ابرومون خدا وااای

 نمیدونن ک
 
 

 میدونین ک منم سمتم اورد یورش و مبل رو گذاشت رو ماهیتابه عسل

  الفراار دیگههههههههههههههه
 
 

 جمعی دسته همگی معمول طبق ک هم بقیه  دوید دنبالم اونن اونم ک دویدم

 متس رسیدم ک میدادم فحش اقبالم و بخت ب منم و میخندبدن اونا هوا رفتن
  در

  اونجاست نجات راه تنها ارهههه
 الغا عین داشت عسل ک کردم نگاه سرم پشت ب و کردم بیشتر سرعتمو
  میومد

 
 
 سرم از اون شد له دماغم اخخ وااای چیزی ی ب خورد محکم دفعه یک ک
  شیکست ک دماغم از اینم کردن مغزیم مرگ ک

  بیرون میرم خونه این از نکف با اخرش میدونم من ببینید
 اروزمینت بگیرین تحویل منو جنازه هم بکنین کاری ی شماها چیزی یه فقط

 ��لطفتون از ممنون  نمونه
  خوردم چی ب ببینم کردم نگا
 باشع چیزی ستونی یا دیوار سمت این نمبومد یادم اخه
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  ارتینه اینکه اههههههههه دیدم و کردم بلند سرمو
 

  بود شده حلقه کمرم دور دستاش
  ما ب رسید ها قرن از بعد باالخره عسل گرفتتم تر محکم ک دربرم اومدم
 ارتین و من داشت عسل  بودم هویج توبغل پشت از ایستاد رومون ب رو
  بزنه منو ک باال اورد و دستش یهو ک میکرد نگاه خصمانه و
 

 زویاب رو اومد فرود عسل دست و بغلش تو کشید منو حرکت ی با ارتینم

 �😏�بزنیم؟ االغ تویه ک گرفته و من داداشت کردی فک خخخخخ ارتین
 .......عاقـ اینم بسووووز حاالا

 کنید متوقف داستانو   ببینم وایسین
    ارتــیــن بــغــل تــو الـــان مـــن

  هــمـــه جـــلـــوی
 

 تسو و دست صدای و گرفت محکمتر ک من ارتین رفت ابروم ک وااااایی
 باال رفت جیغ و
  

  میکرد نگام باحرص مانلی
  مینداخت باال ابرو برام ام بهاره
  میخندید ریز ریز اشوانم
 ادد اشوان ک    فشردم خودش ب محکم خیلی ارتین ک پایین بیام خواستم

  عشقه رو عاشقی ـ زد
  خنده زیر زدن همه

 
 اینجا ستننیی شاید نبودن گشتم هرچی نبینن جون زیبا و امیرخان خدایااا

 خداروووشکر
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 نوم کنم نفلش تا زمین بزارش داااداااش ـ گفت بیداد دادو و حرص با عسل
 ددزو  پاییین بزاااارش میکنی؟؟؟؟؟ دفاع ازش داری تو اونوقت زده کتک

 باااااش
 
  

  جغله؟؟ کنی ناکار و بزنی عشقمو میخوای نچ ـ شیطنت با ارتین
 برویها چشمش باال بگه کسی نمیزارم و خودمه مال فقط کوچولو پرنسس این

 ؟؟١فسقل فعمیدی
 ی و لوووس پروهای باهم برید اصال اییییش ـ عصبانیت و باحرص عسل

 نگاه مارو داشتن هنوز ام بقیه  اونور رفت زدو من ب خبیث چشمک

  میکردن
 

 ترف بامن کردو حلقه دورم دستاشو پشت از زمین رو گذاشت و من ارتین
  کنه بغل عشقشو نمیتونه ادم میکنین؟ نگا چی ب چیه ـ و جلو

 
 هنوزم البته خودش کار دنبال رفت هرکی و زدن سوت و خندیدن همه

  بود بهمون چندتایی حواس
 مونده دیگه چقد مسخره مهمونی این تااخر اووووف

  
  شدم خسته خودمم شده تهی جاتون همه حاال تا شماهام مطمعنم

 
  نذاشت ک بیرون مبیا ارتین بغل تو از خواستم
 رومخم بره بود کرده هوس بازاین

  
  کن ولم ـ حرص و باناراحتی

 کنم؟ ول پرنسسمو باید چرا ـ گوشم کنار اورد و سرش نامحسوس خیلی
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 تیاد ام هرزه نیسم پرنسست من ـ گفتم لرزون باصدایه و  شدم تر جری
 رفت؟
  تی؟؟؟ناراح ازم ــ لپم ب چسبوند لباشو و تر نزدیک واورد سرش

 ��ناراحتی میپرسه تازه باش رو اقا هه
 

 و میشه تموم داره هم لعنتی مهمونی این کن ولم ـ شد خورد اعصابم
 کنم بازی مسخره نقش و بشم ناراحت نیس الزم دیگه خوشبختانه

  
  نداره فرقی نشه یا بشه تموم ـ گرفت فاصله یکم

 �� کردن خورش چیز نکنه میگه چی داره این ١چی؟ یعنی
 ؟؟؟؟ چی ینی ـ من

 نداره فرقی نشه یا بشه تموم ـ ارتین
 چی؟...  چ ـ گفتم لرزون باصدای

 و...  باشی من مال تو ک میخوام من چون ـ گفت و چشمام تو زد زل
  عروسک منی مال بخوام ک هم تاموقعی
  بس و همین

 
 

 تتاهروق ک عروسکشم میگفت داشت رسما میکرد توهین بهم داشت دیگه

  خاصیت بی شلغم پسره دور بندازتم بعدشم و کنه بازط باهام بخواد
 

 تامودس تربود باهوش اون ک کنم نثارش جانانه سیلی ی و برگردم خواستم
  داشت نگه کنارم
 وایبخ تاهروقت ک نیستم تو عروسک من کـــــن ولم ـ گفتم و کردم تقال

  جناب گرفتی اشتباه اونور بادخترایه و من  باشم دراختیارت
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 ات مبدونی خودت نخور وول انقد جون شوکول ـ و کرد نگاه جلو ب بیخیال
  میمونی همینجا بخوام من ک وقتی
  رفت ابرومون دیگه بود شده جلب بهمون دوباره چندنفر توجه

 
 رفت ابرومون   دیوونه کن ولم ـ و زدم تراشش خوش پای ساق ب لگدی
  احمق
  حیاط تو برد کشیدو و ستمد  بعد و کرد نگام یکم و گردوند برم

 
  باشم تنها گالبی بااین نمیخوام من خدا ای

  استخر کنار و درختا پشت رفت
  بود خوشگلی خیلی جای
 ایستاد جلوم خودشم و درخت ب چسبوند و من
 

  شد خم روم و سرم دوطرف گذاشت دستاشو
 ک بود کرده کیپم درخت ب محکم اونقد میکنه چیکار داره دیوونه این
  بخورم تکون یتونستمنم
 زدن جیغ قدرت و بود بنداومده زبونم بکنه میخودس ک کاری فکر ترس از

  نداشتم
 
 
  تودرخت برم میشد کاش ای

 اخه؟؟؟ تودرخت  ـ وجدان
 نمیبینی؟؟ و موقعیت  کن ول وجی ـ  من

  میشدم عجیبی یجور و بهم میخورد نفساش
 مبگ بهتره نه گفتم؟؟می چی داشتم خوول ـ گفت و جلوتر اورد و سرش 

  میکردم چیکار داشتم

 �� نمیشد داشتیم مزاحم اونجا



114 

 

 
  چسبید پیشونیم ب پیشونیش بهم چسبوند سرشو
  بودم کرده کپ رسم دیگه

  دختر کن بازی نقش باید توبازم شمال بریم وقتی ـ و زد زل توچشمام
 منمیا شمال من اصالاا نمیخوام ـ گفتم باحرص و افتاد کار ب زبونم

 میام؟؟؟ منم ک گفتی کی توبااجازه
  خودم ـ گفت باتخسی

 
  کردی غلط تو ـ گفتم و گرفت لجم

 دیگه نشد نچ نچ نچ ـ زدو نیشخندی
 اینمیخو....  نمیکنه رفتار اینطوری من مثل خوشگلی پسر دوست با ادم
   میخوای؟؟ نکنه ها؟ بشه؟؟ زیاد هات تالفی تعداد ک

 ماوووو ـ گفت دادن تیتاپ بهش ک خری ینع و بالذت و باال برد و سرش
  نفله داری تالفی تا سه تاهمینجاشم...  دارم دوست خیلی ک من
 
 
  خداا کردم غلط وای ای
 
.. . بکنم االن تالفیامو میخوام ـ و توچشمام زد زل بدجنسی و شیطنت با

  بینم یاال..  جلو بیار لباتو
 چیزیه خوب حیاهم یکم   حیا بی پسره

  ارتین  نکن...  ن ـ گفتم بود هویدا توش ترس واقعا ک لرزون باصدای
  برم...  ب....   بزار...  ب توروخدا... تورو...  ت   میکنم خواش.. خ
 
 

 منتظرم ـ کردو اخم حرفم ب توجه بی ارتین
  بود فرار را تنها  میحرفم دارم من مثال خوشگل کودن پسره
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 ایدب خودم پس ــ و گرفت  دهنم یجلو ارتین ک  بکشم جیغ کردم وا و دهنم
  داری دوس  زور همیشه ک خودته تقصیر   شم کار ب دست

 
 ذاشتگ لباشو ک بزنم جیغ دوباره اومدم و گرفتم نفس ی برداشت و دستش

  رولبام
 
 

 بودم دهترسی خیلی میکرد نگاه چشمام تو و بود داشته نگه فقط  نمیبوسید

  میزد تندتند قلبم
 بودمم؟ کرده کارا ازاین پسر چندتا با تاحاال مگه بزنه م باید

 
 

 ناگهان ک شدم خیره میزد برق ک توچشماش
 
 دیگه یکی با برو نیستمممممممم تو عروسک من نخیررررررم ـ زدم داد
 قح تو بعدشم   کردم ریسک کلی تاهمینجاشم   دربیار و عنتر اون لج

  یدییی؟؟؟؟؟فهم  چیکانکنم و چیکاکنم وبگی بزنی داد سرمن نداری
 من ب توبازم ولی...  قبول اوکی....  اینطور که ـ زدو ترسناکی نیشخند
 باشن ابروتم نگران...  سراغم میای خودت ایندفعه...   میکنی پیدا احتیاج

  رو بدونن باید ک چیزایی میدونن پدرمادرم
  خونه سمت ورفت

  سیاه صدسال عمرااااا هه
  تو مبر منم بهتره نمیام اونطرفا بیفته تو اتاق کیلومتری ٨١١ کالمم من

  میشد تموگ داشت مهمونی  تو ورفتم دویدم
  بودم عصبی و داغ ارتین  های بوسه# خاطر ب هنوزم
  دادم اجازه چرااا اینکه خاطر ب فقطم

  باالخره میشه تموم داره  اخیییش... میرفتن داشتن مهمونا
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 دبع ازاین و کنم راموشف و ارتین کارهایه کردم سعی و مبل رو نشستم
  باشه خودم ب حواسم
  سختیه کار ک میدونم ولی
 نمیشن فراموش اسون هیچوقت ها بار اولین

 
  سرم خوردتو چیزی یه ناگهان

 ��باز؟ بود چی این اخخخ

 ��غیب تیر ـ ن وجدا
 یومدم بود خریده پیش هفته ک باکفگیری داشت  خودمونه وجی اینکه ععهه
  سرم تو زد دیگه یکی   سمتم
 شمچ دختره...  میکنه چکارایی نبودم دوروز ببین.... روشن چشمم ـ وگفت
  نامحرمههههههههه اون بدبخت سفید

  استغفرهللا تــــــــــوو اونوقت
  کرده زور منو اون....  ک نخواستم من ـ من

  خر دختره  بخواااا توروخدا ن ـ وجدان
  میشم گور ب ورگ االن ک دریابم و خودم اونور کردم شوتش
 دبوسی لبامو ناگهان   نشد بخورم تکون خواستم هرچی  کردم نگاه بهش
   عصبی و خشن
     عقب رفت
 عقب رفت و بوسید  جلو اومد دوباره باز
 ک لبشو و  عقب رفت و بوسید خشن جلو اومد دوباره و  عقب رفت باز
 حال... هات یتالف از اینم  کردم کیف  به به ـ کردو پاک بود شده لبی رژ

 داد
  چیشد اللن   میکردم نگاش شده مسخ
  چیشد دقیقا

  رفت برسرشدی خاک هیچی ـ باناله وجدان
  چرا چرا   نگرفتم جلوشو چرا
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  شد بد خیلی    بودم عصبی خودم دست از
 چراااااااا  فرستادم لعنت خودم ب و گرفتم فاصله درخت از

  �لذت تو نشی غرق التشک هوووی ـ و داد تکون صورتم جلوی دستشو
   اورانگوتان خر پسره بردم لذ من ؟ من ؟ من چــــــــــــــی؟

 ؟١کردی چیکار میدونی دیوونه پسره  ـ شدم منفجر و اومدم خودم ب تازه
  میفهمیی؟؟؟ احمق نامحرمیم بهم تو و من

 ی ک  سینش ب زدم شد بیشتر حرصم ک باالانداخت ابروهاشو باشیطنت

 زنیب دست بهم دیگه بار ی اگه روانپریش احمق ـ نخورد کونت مترم میلی
 و صورتم اشارش انگشت با جلو اومد...  کردی چیکار باهام میگم بهمه

 بدم؟؟ انجام دوباره میخوای...  نیومده خوشت اینکه مثل ـ کردو نوازش
  نیس ادم کال این نخــــــــــــــیر

 مالش میای تو ـ گفت مبشهه مثل مغرور و گرفت و دستم ک برم خواستم
  میکنی بازی نقشتم... 
 شمال نم  امشب فقط گفتی تو ـ وگفتم دستش تو از کشیدم بیرون و دستم
  نمیام

 زور ب نیای اگه میای خوبشم  میای ـ کردو شلوارش جیب تو دستاشو

  میبرمت
 میشه چی نیس مهم برامم بدم زجرش رو مانلی اون باید شدع هرجور من

  فهمیدی؟؟؟ میکنی عمل من حرفایه طبق توهم
  دیمش کباب کنیم ثواب خواسیم کردیماا گیری عجب خدایااا زد فریاد اینو
 هدف ب رسیدن برا ای وسیله تو میگه داره باادبانه خیلی
  نشست پیشم اومد زیباجون ک میکردم فکر چیزا همین ب داشتم
  شدم هول
 رفته ابروم وای ای فهمیده نکنه
  نشد میکردم و فکرش ک چیزی اون اصال ولی

  نه؟ مگه شدی خسته خیلی حتما ـ زیباجون
  هخستگی پا ی خودش مجلسی لباس تو بودن اره ـ و کشیدم راحت نفس ی

  نه؟ یا گذشت خوش بهت حاال ـ گغت خندیدو
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 بقیه از نشد  حیف ولی خیلی ارهه ـ و انداختم چپن روپای راستمو پای
 کنم خداحافظی

 از حساابی شمال رفتین ک بعد هفته عوضش نداره عیب ـ و پام رو زد
  بیا در خجالتشون

 ��نیس ایناها فامیالیه اندازه ب هم سی بی بی سرعت مطعنم من یعنی
 شمااازکجامیدونین؟ ـ گفتم باتعجب
 رهمیب باخودش عسلم و تو ک گفتش البته و    گفت ارتین ـ زیباجون

 ... ک من اخه ـ گفتم من من با
 عوض هوات و حال بهتره خودتم برای جون الی برو ـ و حرفم تو پرید
 میشه
 باید منم شده قاطی باهم جورایی ی کارخونه و شرکت کارای هفته ازاین
 تحوصل بعد خونه بمونی باید نری اگه نیستم خونه زیاد امیر کمک برم

 شهرستان مادرش خونه میره کردم مرخص ک مریمم میره سر حسابی

  یسن خوبم  تنهایی
 دممیز سکته من بود درست حرفاش خوب ولی نمیخواس دلم اصال بااینکه

 ��شباش اونم خونه این تو تنها
 هویجم اون  میگزرونم خوش میرم دیگه روزه ٣ فوقش نداره عیب حاال
  میگردم بقیه و باعسل   گمشه بره
  دیگ میرم منم پس اینطوره ک حاال  باووشه ـ من
  بود خالی خونه و بودن رفته مهمونا همه

  الی بخیر شب   شدم خسته کلی بخوابم برم منم پس خوبه خوب ـ زیباجون
  شیک شب ـ من

  بودم خسته نموندم دیگه کسی منتظر دیگه
  کشیدم دراز و تواتاقم رفتم

 بخوابم چجوری ارایش همه بااین اوووو
  میگیرم دوش ی فردا حاال وللش
  رفتم خواب ب و بستم و چشمام
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  پریدم جا از گوشیم نکره صدایه با صبح

 داارممممممم قرااار امروز شد دیر وااااای
 ـ زدم جیغ و  عسل اتاق تو دویدم بیرون پریدم ازاتاقم

 عــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــــــل
 پایین و باال اتاق تو ها دیوونه مثه پرید خواب از ها زده جن عین عسل

  توصورتم کوبید بالشتشو شدو عصبی میکردم داد و جیغ و میپریدم
  کما تو رفتم ک کوبید یجوری
 از اینجوری منو سرصبحی شدی خر مگه روانی دیوونه ـ جلومو اومد

  پروندی خواب
 ساعت  دش دیرمــــون عـــســـل ـ زدم جیغ باز اومدمو خودم ب

  باشیمممممممم ها بابچه قرار سر باید دیگه ساعت نیم صبحههههه3:01
  احمق پاشدی خواب از دیر اینقدر چرا تو وااای ـ زد داد خودم مثل عسلم
  بیرون پرید اتاق از زنون سر تو زدو جیغ

 �� ـ وجدان
  بدتره منم از این خخخ ـ من
  خیال بی حرفارو این

 موهای و قرمز تیشرت و مشکی راحتی شلوار ی با و ارتین ک بدوم اومدم

 اشموه تو یکی اون و بود داده تکیه در ب دستشو ی ک درحالی ریخته بهم
  دیدم میکشید خمیازه داشت و

 ......خبر چ چا این ها بچه  هی ـ کشیدو ای خمیازه
 یدممیدو اتاقم سمت ب ک وهمونطور کنه تموم حرفشو نزاشتم و کنار زدمش
 دییییییییگههههههه شو حاضر روب ـ گغتم
  میکرد نگام داشت بسته چشم ی با
  کنم بیدارش اساسی برم باید بعدا نمیفهمههه این باااابااا ن
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   گرفتم دوش ی و تواتاقم پریدم
  همینطوره همیشه  شد دیر واای

 وکمرنگ نارنجی مانتوی ی سریع کردم خشک یکم و گرفتم ابشو موهامو
 ــ یحمل ارایش ی ــ   لیمویی ست کفش ک کیف و شالبا ابی جین شلوار و

  شدم ناز چ وای
 ی اینااش اهاا گوریههه کدوم اودوکلون اهه ادوکلووووووون   ادوکلون
  رفتیم ک برو د گرفتم دوش
 دهخوابی رفته باز هویج اومد یادم ک میومدم پایین ها پله از باعجله داشتم

 اتاقش تو دویدم کنه لعنتا خدا واای

 �� لخته  اینکه هههههع
 بدون داره لباس اینکه هوای ب من شما جان ب بود بالباس ک موقع اون

  تو اومدم در
  االن همی میشد اگه   هایی عضله چ

 فرهنگ بی  بیشعور توسرت خاک  هییییع
  بدبخت کن درویش چشماتو ـ وجدان

  بابا  خو ـ من
 عین اخه شهب بیدار ونیااس این ب نکنم فک ولی کنم تابیدارش نزدیکش رفتم

  خوابیده اورانگوتان
 �مرده میکنه فک ندونه هرکی
 ...هویجه ارتین اقاایه....   ارتین...اقاهویج... هویج...  هوویجـ  زدم صداش

 اب ووما...  گشتم تواتاقش یکم چیکاکنم خو  نمیشه پا اینجوری نخیرراین

 �اهااااا... شده قدیمی دیگه ک ریختن
 نج عین بیچاره صورتش تو زدم حرکت یع با و برداشتم رو کش حشره

    باال پرید ها زده
 ..سقف ب چسبیدم...  همبشگی جای ک خودممم
  کرد همچین چرا این واای
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 جرمنف دید ک و من  میکرد نگاه دوروبر ب و میزد نفس نفس داشت ارتین
 لطیغ چ هس معلوم...  احمق دختره  ـ و گرفت و دستم مچ سمتم پرید شد

  بودی داده کشتن ب و من االن...  میکنی
 حاالهم  خوو پانشدی  زدم صدات هرچی..... عزیز جون بابا خووب ـ من
  شد دیر بدوحاضرشو نزن زیادی  ور

  کجا؟؟؟ ـ ارتین
 داشتیماا  قرار بادوستام اهههه شجاع دایی خونه ـ من

 شدم متوجه حاال اهاا ـ  و داد تکون سری
  حموم تو رفت ریلکس وخیلی
  دربیاره منو حرص میخواد خدایااااهمیشه اخخخخ
 بود بلند حولش خداروشکر  بیرون اومد ازحموم دقیقه ١ بعد نشستم منتظر

   میدادم خودمون دست کاری ی همینجا گرنه و
  وااقعااا توسرباجنبم خاااک
 نرفتی ـ و بیرون اومد
  شد دیر باش سریع....  دیگه تابیای وایسادم ـ من

  نخور حرص بابا خوووب ـ خندیدو
  شد دیررر  دیگه بریم بپوش باش زود ـ و خوردشد اعصابم

 ��تو؟؟ جلوی ـ کردو نگام باشیطنت
  خوب من دادنم استادسوتی بزرگی سوتی چ خدااااااا اییییی

  بچه میگه خووراس

 ��بیاااا زووود ولی بیرون مــیرم من ـ بودم شده زایه ک درحالی
  شوکول اااشهب ـ  خندیدو

 روزگااار ههههههی
  اوردن تشریفشونو اعالحضرت مین ۴ بعد بیرون رفتم
  پسر اخه جیگری تو وااای

  االب بود داده تاارنجش استیناشو و بود پوشیده تیره ای سرمه لباس یه
  عطــــــــــر عالمه به و مشکی جین شلوار  باال بود زده موهاشم
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 کهاون اخه    گرفت خندم ازحرفم نزنه تور واین زمینی سیب امروز  خداایا
  بدبخت داره شوهر

 شد؟؟ تموم ـ اومدم خودم ب باصداش
 

  شد؟؟ تموم ـ ارتین
  چی؟ ـ گفتم گیجی و باتعجب

  من زدن دید ـ و ابروباالانداخت
 دیگهههههه سوتیه یه اینم وااای
 رتینا ک پایین میزفتم و میکردم طبیعیش  داشتم و پایین انداختم سرمو
   کردم نیگاش باتعجب    گرفت بازومو

 ��بزنی؟؟ کیو نزنی دید منو...  بزن دید   شوکول نداره اشکال ـ ارتین
  شد پرت حواسم لحظه یه ک نمیکردم تورونیگا ک من ـ و بازوموکشیدم

  نیسی مالیم خیلی  هویج نگیر خودت ب زیاد توام
 پایین اماده عسلم  دنبالش مدوید منم پایین ورفت میگی توراس باش ـ ارتین
  بود منتظر
 ی نکنه شد؟؟؟ تموم نمایشتون دیشب ـ باال انداخت ابروشو ی دید ک مارو

  هس؟ خبرایی
  خندید و کرد نگاه بهم ارتین
  رفتم زود و  نیس خبری نخیر ـ دراومد لجم منم

  واقعااا نوَبره هویج مربای اورانگوتان برادر و خواهر
 عسل و من  بود چی اسمش نمدونم ک شدیم خفن و گقشن ماشین ی سوار
  بشینیم جلو نکرد اصراری ارتینم  نشستیم عقب

 ���نیسن هیچوفت اینا نبودن کال ک هم امبرخان و زیباجون
  افتادیم راه و گذاشت اهنگ یه
 برم؟ کجاباید ـ  کرد نگاه بعم ایینه تو از
  ... پارک....  خیابون ـ من

  کجامیریم ممیگ فکریدین هاهاها



123 

 

 مشماه ب برم قربونتون نه اوخییی��دوستامه و من مال  فقط اونجا نهههه

 ��� قیامت روز ولی میگم
 رسیدیم مین ٠١ بعد
  گرفتم تماس بامنا من و شدیم پیاده
 دکوجین؟ زمینی سیب الووو ـ من
  هاییم دستشویی جلو ما شماها کجایین هووی ـ مونا
  گزاشتنه قرار جای بهترین  خوشبویی جای چ به به ـ من
  بیاین گمشین  بزن زر کمتر ـ مونا
  بای اومدیم و من
  بای ـ مونا
  شد قطع تماس و

  هان دستشویی جای  بریم ـ  گفتم کپک دوتا اون ب و برگشتم
  بود؟ قحط جا اخه ـ و انداخت بعم نگاه ی ارتین
  بریم بیاین  بوده قحط ک حاال ـ من
 یرهم کسی اخه  اورده گیر وقت هم مونا این ها تشووییدس سمت افتادیم راه

 ��دشوریی تو
 ...ها دستشویی جلوی رفتم

   دشوری دشوری هی زدی بهم و حالمون اهههه ـ وجدان

 �😐😐�گلها؟ کودک مهد بگم  چیکاکنم خو ـ من
 ؟ کین اونا  بینم واااسا....  دیدمشون اهاا
  کردیم پرسی احوال و سالم باهم همه جلوتر رفتیم
  ننستر و شیرین...  دانشگاه تو هستن مت دوستای خانوم دوتا این ـ مونا
  اینجورین چرا اینا اههه اههه

  شما جون یجورین
  چیکارداری مردم ب ـ وجدان

 نگاا خوت اخهه ـ من

 �� ـ  وجدان
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 بیریایک بدن قورتش میخوان انگار میکنن نگاه یجوری و ارتین مخصوصا

  ها
 و خودتم مال من..   من  شوکول نکن حسودی ـ و گوشم کنار اومد ارتین

 زد چشمک یه
 ��گمروو  
 هویج یه توفقط    پیت؟ برد هسی؟ کی کردی فک تو  بابا اونور برو ـ من
  ای پخته
  گزاشتین؟ قرار اینجا چرا حاال جون مونا ـ گفتم و مونا ب کردم رو
 واسه  نبود مشکوکی جای جا این  نده گیر ارشاد گشن میخواستم ـ مونا
  همین
  شد نابود قیافم

 �😐😐�ـ وجدان
 ��� ـ ارتین
 ��� ـ عسل
 ��� ـ من
 اخه ؟؟ اوردین کجا از رو بچه این شما واقعاا ـ  گفتم( محمد) ابومحمد ب
  رسیده ذهنش ب چیزی همچین ازکجا   بااااهوشه خیلی این

  خندید محمد
 خر اخه ـ و  مونا گوش تو زدم یکی منم

 پشت اون دوره جایع یه میزارن قرار پسرا و دخترا ک هایی دستشویی 

 مشتاس
 بدبخت پارکه وسط ک دستشویی این ن

 میگرده جارو همه ارشاد گشت تازشم
 این ب برسه چ نمیکنن رحم ادمم خشتک ب دیگه    هاا دشوری اولیشم

 �😐😐�زیبا مکان
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  بودن کرده غش ازخنده همه
 قیهب خواستم اصال...  پرو بچه خرخودتی ـ گفت و بازوم تو دز محکم مونا

 بده؟  کنم اشنا تو زندگی محل با رو
 و اب گفتی خریدی من از پیش هفته رو محل این توکه ـ گفتم بابیخیالی
    که میسازه من ب هواش
 چقد ارتین پسره این الی ـ گفت گوشم کنار و کوفت ـ گفت خندیدو مونا

 ک من حاال افتاده راه دهنشون از اب نگاا و شیرین و   نسترن... خوشگله
  باشه دوتا این ب حواست ولی دارن شوهر
 تدس بچه این...  کردن غلط اینا...  اوهوووک ـ   گفتم ساختگی باتعجب

 وسراشون بگو هم پاچه کله دوتا این ب..  بدم تحویل سالم باید امانته من
  یقشون تو بکنن
      بودن گرفته گرم اهمب خیلی محمد و ارتین

 بسه دیگه خووووب ـ گفتم و گرفت حرصم دختره دوتا اون های نگاه از
 ب و)  این زندگی محل جلوی میاد خوشتون شماهام نکنه...   شدین اشنا

  هاا؟ وایسین( .کردم اشاره مونا
 شدیم ها ماشین وسوار خندیدیم همگی

 مه ما ماشین تو میومدن نمیگرفتی رو دختره دوتا اون جلوی اگه پووووف

 عجباا   مینشستن
 افتادیم راه

 بیرون پنجره از رو سرم    بزارم محمد ابو سر ب سر رفت یادم عهههه

  محمدددد ابووو اهااااااای ـ زدم داد و بردم
  چیههههههههـ  زد داد خودم مثل و دراورد ماشینشون توی از و سرش محمد
  خوووفییی؟...  بپرررسمم التتتوووح رفتتتت یاااادم ـ زدم داد دوباره
 یااااادت نباااایدددم البته...  خوووبمممم ـ زد داد خندیدو بلند بلند محمدم

  فندقیت مغزززز باااون بمووونه
  ....راسس هااا بیشوووری خیلییییی ـ زدم  داد

  موند ناقص حرفم تو و شدم کشیده یکدفعه
  بود خر ارتین
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 دفعهاین بودم جلونشسته من اخه
 

  میحرفماا دارم میکنی چیکا هووو ـ بهش توپیدم باحرص
 بمیری میخوای اگه ـ گفت بود جلو به عصبانیت با نگاهش ک همونجور

  سرجات بتمرگ ادم بچه عین ک نه اگرم کنم خالصت خودم بگو

 �� این عصبیه چه
 میزدم حرف داشتم خوو ـ گفتم اروم

 اینقدر همیشع محمدتون با ـ گفت و انداخت بهم نگاهی باعصبانیت
  صمیمیی؟؟؟

  ؟ داری مشکلی اره  ـ من
   نگفت چیزی کردو بهم نگاهی
 ک زدم چشمکـ بود گوشیش تو کلش کـ عسل ب شده حسودیش کنم فک

   نفهمید
  نفهمه کال این

  دارم دوسش خیلیم تازه ـ دادم ادامه
  بچه داره گناه اووخی شدن قرمز ک داد فشار فرمون روی محکم دستاشو

 وفادار هویج یه عنوان به البته دارم دوس تورم کوچولو نخول غصه ـ من
  کن مسخره خودتو ـ گفت بهم بامسخرگی

  نیس نیاز تاتوهستی ـ گفتم دربیاد حرصش براکه
  برات دارم وایساا ـ بود دراومده کفرش

  چه من به باش داشته خو ـ من
  رفت سرم دینکر سروصدا چقد اههه ـ دراومد عسل نکره صدای
  محمده عههه  خورد زنگ گوشیم
  وصلیدم و تماس
  بلیکوم سلوم الوو ـ من

  اسپیکر رو بزن گوشیو...  فسقل سالم ـ محمد
  بنال.  گذاشتم ـ گفتم و کرد و گفت ک کاری
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 من ات بگیر رو الی رسیدیم اینکا محض ب میشه اگه جووونی ارتین ـ محمد
  دربیام خجالتش از

  کن ادا منم سهم..   حتما ـ کردو نگام دجنسیباب ارتینم
  کردنا ادا این از تاباشه..  چشم به ای ـ خندیدو محمدم
  برسونیا زود خودتو میگیرمش من پس ـ ارتین
  چششم ـ محمد

  میزنن حرف من درباره ایناهادارن

 �� کنم فک اره ـ وجدان
 منم...  یزینمیر نقشه برام خودم جلوی هوووی ـ زدم داد اومدم خودم ب

  براتون دارم
 

 ـــــــــــــ
 

  کرد حلقه دورم دستاشو پشت از ارتین
  کن ولممم احمق کن ولم ـ و پروندم جفتک توهوا خر عین

  ارمد نگهت رسیده دستور باال از...  نمیشه نچ ــ خندیدودگفت باشیطنت
 میخندید هرهر عسلم و میدادم ادامه کردن تقال به همونجور

 و ونبیر پرید و داشت نگه و ماشینو وحشیا عین  رسیدن مدشونمح یهویی

  نکن ولش ارتین ــ زد داد و  ما سمت دوید
  گرفتمش محکم محکم..  نترس ـ گفت خندیدو ارتین
    موندم عقب ازتون تراف این دست از اههه ـ رسیدو بهمون

 ؟؟؟ بودیم کجا خووب خووب ـ شدن بدجنس چشماش
  نچیکاکن میخوان خدایا
  بزنین منم طرف از ــ بگه تا داد جر خودشو هم مونا

 ان کالفه ازت همه برسرت خاک ــ وجدان
  بابا اینو ولش
  حـــــاال ــ گفتن باهم و انداختن بهم نگاه یه محمد و ارتین
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  من دادن قلقلک به کردن شروع و
  قلقلکیییممممم من خدااااایااااا

  بود شده یکی ام گریه و خنده
    کروکدیل اندازه هرکدوم شونمدستا
  کردن ولم ک بودم افتاده کردن غلط به دیگه
  کردم تسلیم افرین جان به جان و زمین رو افتادم
 همه تالفی...  داد حالی عجب...  هووو ــ گفت سرخوشی و بالذت ارتین
 دراوردم سرت کاراتو
 میخورد رس دستم از همش   میمونه قرمز ماهی عین این ــ خندیدو محمدم

  گرم دمت  دراومدم خجالتش از حسااابی گرفتیش که حاال...   میرفت در
  قدش بزن
  بقیه سمت رفتن و قدش زدن
  دادن جون درحال زمین رو منم

   موندم من اهااای
 انگار ن انگار
 با و کردم جور و جمع و میخوردم قل رو پیاده وسط کرم عین ک و خودم
  رفتم ها بچه سمت ب دو
  کنه لعنتتونخدا

 یهرچیز قبل خوب ــ گفت و گرفت باال رو سرش خاصی غرور با ارتین
  بخوریم چیزی یه بریم

  من مهمون ـ گفت و زد جذابی چشمک
  ردهک مهمون اینارو فقط انگار که شد باز نیشاشون همچی شیرین و نسترن
  بدبخت کپکایه

  دیمش وارد و رفتیم بود اونجا نزدیک که شاپی کافی سمت به
 نشستیم هم دور و پنجره کنار میر رفتیم

 ؟ دارین میل چی ـ گفت و اومد گارسون
 یسری عین بعد کرده درس کالغ عین نگا قیافشو...  نچسب پسره اه اه اه

  داداچ نمیخوره بهم حرفیدنت با  قیافت و تیپ  میزنه حرف جمهورا
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  دارن نظرو همین اوناهم کنم فکـ ک کردم نگاهی بروبچ ب
 و بیست شدی زنک خاله خیلی تازگیا... بکش خجالت دیگه بسه ــ جدانو

 هخودش تیپ دیگه زشته.. میزنی حرف اون اینو به راجع داری ساعت چهار
  چ ت ب
  اونور کردم شوت رو وجی دست با

  ندارم اخالق کالس حوصله امروز
 ترک قهوه همراه به شکالنی کیک ــ ارتین

    نکنی ترش اووهوووو
  شدن ساکت همه دیدم
 دیدین؟ن خوشگل چیه ــ گفتم یهو و کردم نگاه بهشون شده ریز چشمایه با یکم

  بده سفارش شوکول  ـ گفت کردو ای مردونه خنده تک ارتین
 کپک؟ بگم تو به منم خوبه  نمیکنه مراعات ایناهم جلو نگاا نگاا عههههه

 لحظه یه وایسین  سفارشم راسی هاا
 کاکاعو شیر با وانیلی کیک ــ فتمگ و کردم هوس ک چیزی

  رفت و میشه اماده االن...  چشم ــ گارسونه
 اماده االن همی سفارش همه این  ممکنه چطور اخه   نگااا خرو دروغگویه

 بشه
 همشو من صورت این در که بده پوسیده چیزایه بهمون بخواد اینکه مگه
  ارتین حلق تو میکنم
  بریم؟ کجا حاال خووب ــ محمد
  بصبر دقیقه دو...  حاال کنیم کوفت چیزی یه واسا جان داداش ــ مونا
 باشه نگر اینده باید ادم ـ محمد
 از برامن دیگه تو...  خبه خبه ــ گفت و محمد شونه به زد دست با مونا

 رتمساف وسایالیه محمد این ها بچه میکنین باور...   نزن حرف نگری اینده
  در کنار گذاشته چیده دونشچم تو االن از رو اینده سال
 اوردی در رو نگری اینده شور دیگه ــ گفت کردو کوچیکی خنده ارتین

 برادر
 !!!!بابا؟ ن ـ گفتم مونا به باخنده
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  تو جون ــ گفت خندیدو مونام
  میخوری قسم و من جون چرا..  پرو بچه خودت جون ــ من
  نبود تو جون از تر ارزش بی اخه ــ مونا
  شد خفه که کلش تو زدم یکی
 اینجوریهه باهمه الی پس ــ گفت کردو دوتا ما به نگاهی ارتین
  چمه؟؟ مگه ــ گفتم و پاش به زدم باپا جانب به حق
  میگم و بودن وحشی ــ گفت زدو نمایی دندون لبخند
  نمیدونستی؟؟ مگه ــ گفت باخنده عسل
 شدید انقدر نه اما میزدم حدسایی یه چرا ــ ارتین

 
  من؟؟ به دادین گیر همتون امرور چرا ــ گفتم صباحر
 کردیمن پیدا تو از تر ارزش بی دوستت قول به ــ گفت بیخیالی با ارتین
  شد باز نیشش ک کردم نگاش چپ چپ
 ( منه قیافه دقیقا)�🗣� ؟؟ ارتین ــ من

 �� جوونم ــ گفت باخنده
  لطفا خفه ـ من

  من بانوی مبود شما دستور منتظر...  چشششم ــ ارتین
  میزنمتاااا میام بزنی حرف دیگه لحظه یه ــ من

  میرسیم هم به ما باز..  باشه ــ ارتین
 وسط پرید نسترن که بحرفم خواستم
  چیه؟ کارتون شما ارتین اقا ــ نسترن
 داری چیکار کپک این کار به تو اخه نهنگ دختره... حد چه تا وقاحت اخه

 داشت قفر خیلی پیشش دقیقه چند خنده و شوخی با ک کامل جدیت با ارتین
 دارم موسیقی اموزشگاه درکنارش اما  مونده مقداری یه درسم از ــ گفت

 ���ــ شیرین و نسترن
 بیرون بیاین کار بحث از اههه ـ محمد

  رفت و  چید و اورد هارو سفارش گارسون
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 گفت ینشیطو و مرموز نگاه با ارتین که میکردم کوفت شیرکاکاعومو داشتم
  ؟ بود چطوری الینا با من مالقات اولین بدونین میخواین ها بچه ــ

   افتادم شب اون یاد حرفش بااین
 و هاا بازی مسخره...  نازک لباسایه..  حرارتی چسب..  کش مگس

  ابرویی بی درنهایت
 حکمم یدونه مونا بکنم رو سرفه اولین تااومدم گلوم تو پرید کاکاعوم شیر
 و بیرون اومد دهنم از بودم خورده قبل های سال از هرچی که پشتم کوبید
  بود روم ب رو ک ارتین رو ریخت
  حد تاچ بدبختی اخه واااای
  موند شک حالت تو کم یه ارتین
   بودن داشته نگه هاشونو خنده  ترس از هام بچه

  کرد تمیز صورتشو و برداشت و دستمال شیک خیلی ارتینم
 کنی؟می چیکار چل و خل دختره ــ گفت باعصبانیت سوخته هویج عین یهو
 و دهنم دور بابیخیالی چیه؟؟ اخرش اینه که اولش..  کردی چ من با ببین

  چ من ب ـ گفتم و کردم تمیز
 چ من ب میگه اونوقت باالاوردی من تورو چ؟؟ ت ب ــ گفت باحرص
 عجباا
  دستشویی سمت رفت پاشد

   مونا پهلوی تو زدم یگی منم ترکیدن خنده از همه تارفت
 ومگل تو بپره قراره میدونست و  بود باش اماده حالت تو انگار روانی خل

  پشتم ب کوبید نکردم سرفه هنو که
  میشه باحال چقد میشه عصبی وقتی ــ گفت باخنده محمد
  دیدین کجاشو تازه ــ عسل
 ــ تگف بود شده محو افق تو و بود چونش زیر دستش که همونطور نسترن
  میشه ترم جذاب میشه عصبی وقتی
 سمتش برگشت تعجب با سرا همه
 یمبر پاشیم اممم میگم چیزه یعنی نه ها؟ ــ و اومد خودش به سریع لحظه یه

  بیرون دوید دو سرعت با و میشه دیر دیگه
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 هاا میشه چیزیش یه هم دختره این وااا
  اومد باالخره ارتین
 اون بود روم ارتین خشن نگاه تمد این درتمام ک میزامونوخوردیم چیز

   منتظره بیرون که نکردیم حساب ادم چلم و خل نسترن
  باقالیا قاطی نره میخواس چ ما ب
  بشه ذایه که

 و دحسابی رو همه رفت پاشد جنتلمنمون بگم بهتره یا ارتین  شد ک تموم
  بیرون رفتیم
  بریم کجاها ک کنیم فک و بزنیم قدم گرفتیم تصمیم
 میادن خوشم ارتین به شیرین و نسترن های نگاه از اصال لی و چرا نمیدونم

  بودیم عقب عسل و مونا و من
  ما سر پشت شیرین و نسترن
  جلو محمدم و ارتین

 ��� کنم سمع استراق حرفاشون به یکم  واسین کو
  مناسبه؟ مطمعنی لیموییه؟؟ لباس ــ شیرین
  رهندا مشکلی زنونس جمع یه بابا اره ــ نسترن
  نداری اضافیم خرج دیگه خوبه پس خوب ـ شیرین

 

 �😐� ــ من
 

 نقدا واای شلوارم تو بود رفته خاصیت بی زنبور یه پیش چندروز ــ مونا
  شد نابود حنجرم ک کردم جیغ جیغ
 ورزنب بودیم رفته  شمال سفر یه ما..   بده خیلی زنبور اره وایی  ـ عسل
  داشت درد خیلی زد نیشم
 �بد نیششون خوبه عسلشون اره ــ مونا
  توروخداا ن ــ عسل
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 �😩😩� ـــ من
 

 دبع خداتومن میفروشن قاچاقی و برنج نمیشه باورت...  داداش اره ــ محمد
  خرابه اقتصاد میگن
 دست ازبس...  همینجورین هم صادراتی کاالهای..  جریانم در اره ــ ارتین
 ب میرسه بازار ب وقتی ک میشن دست اون دست ن ای و میفتن ها دالل
  میفروشن طال قیمت
  وصلن کلفت دم یع به قاچاقچیا این میگف ها بچه ا یکی ــ محمد
  کارکنن مدرک بدون و مدت همه این نداره امکان وگرنه..  دقیقا ـ ارتین

 
 ���  ـــ من
 
 .......دی خالیه..  دانن اقتصاد انگار...  میزننا حرفایی چ

  پوکیدم   خدااا اخخخخخخ
 جلو دمش پرت بیشور سنگ یه به بود کرده گیر پام نبود حواسم بود چی این

 رتپ باهم کنه حفظ تعادلشو نتونس نبود حواسش اونم و ارتین به خوردم
  شدیم
 طرف ب افتاده شمم با دیدم کردم ارتین به نگاه یه شدم داغون خدا اخخخ

 زمین
  شد پرس بچم هییییع
  داشتمن برخوردی زمین با و بودم مونده سالم هویج طفل به   شدم بلند سریع

  دنیا اون رفت کنم فک خودش ولی
  شد بلند عصبی حرکت ی با

 شده گلی صورتشو واای
 شداع دست اگه کردم نابود رو بچه این من واای بود شده خونی لبش گوشه
 نمیدید اسیب اینقدر بودیم سپرده
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  نهبز بیرون چشماش از بود مونده کم دیگه
 بچه بود کشیده دستم از خیلی امروز

 و انداخت بهش نگاهی و کرد پاک لبشو کنار خون عصبانیت و باحرص
  من به خشمگین نگاه یه بعدش

 �😏�احیانا؟؟؟؟ نمیکنه درد جاییت سالمیی  ـ گفت حرص با و  سمتم اومد
..  اشنب نگران نیس چیزیم من نه ــ گفتم و کردم مرتب و وضعم سرو یکم
  هخونی کن پاک لبتم که نمردی بعدشم نکن حواسم نکن نگام نجوریماو

  لبش رو کشید و گرفت محمد دست از دستمالی باحرص
  که نمیرفت زخم اثر ولی
  من باارزش های یادگاری از اینم

  نشده چیزی دیگه بریم خووب ــ گفت کشیدو عمیق نفس یه ارتین
  ؟١ دیگه خوبی ــ عسل

  ایییش دیگه زخمه یه  که نخورد شمشیر زخم ووووا ــ گفتم باکالفگی
  ؟ بریم محمد ابو ــ گفتم و محمد پیش رفتم باناز و

 قرمز ماهی بریم  ـ گفت باخنده محمدم
 پشتمون هم بقیه و افتادیم راه
  ١؟ شهربازی بریم ها بچه ــ گفت عسل یهو  رفتیم راه که یکم

  کردم هوس خیلی اره  ـ گغت بالذت محمد
   داریم مهمون برگردم باید من ببخشید ــ ننستر

  رفتن خداحافظی یه با و تنهاس مامانم منم ـ گفت بندش پشت شیرینم
  دوتا این عجیبن چه وااا
  نیس گندیوشونم نگاهایه   حاال خودمونیم  بهتر چه

  است گانه بچه شهربازی؟ ــ گفت تحقیر و باتمسخر ارتین
 لتعق سرجمع تو باو بینیم بیشین سالشه ٩١ انگار میگه همچی اووو ـ من

  فرنگیه نخود یه اندازه
  چیه؟ فرنگی نخود ــ وجدان

  وسط این�🗣�نگا خوووب حاال ـ من
   دارم همونو باز خوبه  ـ گفت و زد پوزخند ارتین
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  بهترم تو از باشم هرچی ـ  من
 قطال بچه نمیخواگ دالم گنا من بوخودا میکنین بحث چقد هاا بچه ـ محمد

  شم
 باو خفه ــ گفتیم باهم ارتین و من

  اومد یادم چیزی یه یهویی
  بیاد اشوانم بزنگ ارتین ــ من
  کیه؟ اشوان ــ مونا
  بنده داداش و ارتین صمیمی دوست  ـ من

  بچه؟ فروختی زودی همین ب مارو ــ محمد
  کرد ردش  زود باید بونجول جنس اخه ـ گفتم باخندا
  بوده کمت قلقلکا اینکه مثل  نرسه بعت ستمد مگه  ـ گفت محمدم
  قلقلکاس سری صدقع از اتفاقا  ـ گفتم و باالانداختم ای شونه
  کرد قبول کله با اونم ک بیاد گفت بهش و زنگید اشوان ب ارتین
 �بود پدید ندید بچم اخه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  بودم کرده هوس چقد واایی
  هست بزرگم چ

  نمالی بپا اومد جوون الییی کنار گمشین همگی
  داخل رفتیم و شدیم پیاده

 خ و زنگ کلی از بعد اشوان
  کرد پیدامون توضیح و حرف

 اوناز اگه پسر؟ تو کجایی  ـ گفت و سرش تو زد یدونه ارتین  رسید تا
 دبو کرده پیدامون صدبار بودم داده جلبک یه به و ادرس این تاحاال موقع
  بودم نیومده اینجا حاال تا خوو ـ اشوان
  میگیره ابغوره حاال خووب ـ گغت خندیدو ارتین
  دادا جون اشی ـ گفتم و کردم سالم رفتم
  کنم اشنات بابقیه بریم بیا  نچسبه کال وللش هویج این
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  کردن تموم رو اشنایی و پرسی احوال و سالم باهم
  هست گشنمم تازه  شد دیر بریم بیاین ـ گفت کالفگی با ارتین
  گشنشه باز کشید باال و شاپ کافی کل االن همی که این وااا
  موجود؟ این افریدن از نیسی پشیمون خودت ولی ببخشیدا خدایا
  نکن دخالت خدا توکار ـ وجدان

  اومدی؟ پاشدی من دنبال چرا..  تو بازم اههه ـ من
  خواس دلم  ـ وجدان

  اهه  بگیر خون خفه پس ــ من
  وایسادیم مونگوال عین شهربازی وسط رفتیم
  ؟ شیم سوار چی خوب ـ من

  الی؟ بریم سواری اسب ـ محمد
 قیافه بگیر بلیط هممون واسع ـ گفتم گوشش کنار و تنگولیده دلم اره ـ من

  میشه ترینا دار خنده و عجیب جز باال اون ارتین
 متس رفت و بگیرم طبلی برم پس اوکی..  کلک ای  ـ  گفت باخنده محمد

  مخصوص باجه
  رفت؟ کجا محمد  ـ ارتین
  دیگه دیگه ــ من

 بخندیم چقد خدااا ای  میبینمت باال اون وایسااا
  بیاد تامحمد ها صندلی روی نشستیم

  اومد بلیط چندتا با بعد مین ٨١
  بسازی؟ بلیط رفتی تو؟ کجاموندی ــ گفتم باحرص
  خوو بود شلوغ ـ  گفت دادو تکون بلیطارو محمد

  میشه نوبتمون االن دیگه پاشین بچه ــ گفت همگی ب رو بعد و
  ؟؟ وسیله کدوم ــ گفت کنجکاوی و بااخم ارتین
 باس باانگشت و   کوچولو های اسب ــ گفت مسخره لبخند و باخنده محمد
 باال اروم و بودن سوارش ساله ۵ های بچه ک داد نشون رو بچگانه های

  میرفتن پایین و
 همیشه بود همین مونا و محمد و من تفریحات از یکی
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 هچ  اونا سوار قیافه و اخم و هیکل و قد بااون ارتین کنین فرض شما االن
 � شووووود

 یمشکل کنین جلوه دیوانه میخواین اگه شماها ــ گفت عصبانیت و بااخم
  بشم اوناها سوار عمرا من اما..  نیست

  نمیدن راه اصال احمقا ...
  ؟؟ میشی اونا سوار تو  الی ــ گغت کردو نگام باتعجب سلع

  چشه؟ مگه خو اره ــ گغتم و کردم غنچه لبامو
.. یبچگ یاد ب..  باشه جالب باید ـ گفت دادو تکون و سرش باگیجی عسل
  بریم..   میام
 بریم؟ اکج ؟ بریم چیو چی ــ گغت و زمین کوبید پاشو باعصبانیت ارتین
  خل  شماها خلین چی؟ بگم اونجا ببرم و هیکل قدو ینا مگه ام دیوانه
 مارو کی بعدشم...  میگزره خوش اههه دیگه شو بلند چی نخود ــ من

  بابا پاشو...  میکنیم چیکا ما که چه بقیه ب اصال..  میشناسه
 بهموت زورش اونجا بردیمش و گرفتیم زور ب هممون و ارتین دست

 گیبچ یکم ــ گفت و شناخت دید مارو هبازی اون مسعول وقتی اما میرسید

  چال و خل این خاطر ب پسرم کن
  شدنی سوار چ اونم شد سوار زور ب تا گفتیم اونقدر
  بود دار خنده واقعنم

  ها ساله ٣ بازی وسیله سوار گنده ادم تا ۵
   کردم ها بچه به نگاه به

 �� هارو قیافه
  میکرد گان من ب داشت و بود شک حالت تو هنوز ک اشوان
 حیووون برو ــ میگفت و اسب ب میزد پاهاشو ها بچه این عین محمدم

  اهمب میخندیدن و میکردن تقلید اون مث دیگم های بچه و پیتکو پیتکو
 و معسل منم  لیلی میزارم اسمتو ــ میزد حرف اسبه با داشت خال مثل عسلم
  پرتا و چرت ازاین
  میگرفت عکس میخندیدو خوشحال هم مونا
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  ما ب خنده و باتعجل بقیم  میکردم نگاع بقیه ب خندون و خوشحال ک منم
   بود یقش تو سرش و بود شده سرخ ازخجالت ارتیــــــــن اما و

  عجایبه جز ارتین کشیدن خجالت
  خندیدیم و کردیم کیف کلی
  پایین  اومدیم شد ک تموم
  میخندیدن بهمون داشتن ملت
  باشه خوش چیزی ی ب دلشون باشن ادش بزا  نبود مهم برام ک من

  این دیوونه واقعاا شماها  ـ کردوگفت درست یقشو معذب خیلی ارتین
  تو اندازه ب ن ــ گفتم و خندیدم ذوق سر از

  شیم؟؟ سوار حاالچی.  گذشت خوش  خووو ـ محمد
 انفارف بریم ـ  گفت وسریع بدیم زیبا هاب ماپیشنها نزاشت دیگه ارتین

 بریم ــارهههه فتیمگ باخوشحالی
 بدبخت من شانس از اههههه شدیم وسوار گرفتیم بلیط

 
 اتاقک یه تویه ها نفر اخرین و بودیم همه از تر عقب ارتین و من چون
  افتادیم
   کپک بااین تنهایی باز واای
  اتاقکشون تو رفتن و زدن شیطونی چشمک عسل و مونا
  بیشعورااا رفتن نگا نگا

 شوسوار ــ گفت شیطنت و خجالتش و اسبا اون خاطر ب حرص یه با ارتین
  بست رو در و اومد ارتینم و تو رفتم ناچار ب     عزیییییزم

  بیاد که  نبود هم دیگه کسی
  شاانس شد اینم خدایاااا اخخخ
  نمیشع باورم
 میشه حاال خانومم خوب  ـ گفت و انداخت روهم پاهاشو راحت ارتین

 بزنیم حرف مفصل نقشت و شمال قضیه درمورد
 ماا میام زیباجون اصرار ب ولی بیام نمیخواستم من ــ گرفت حرصم باز

  نداریییم کردنم بازی نقش  تو برا نه براخودم
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 نتزبو این تو کنم چیکار ــ گفت شده ریز باچشمایه شدو سینه ب دست
  شه؟ کوتاه
  ببند دهنتو فقط هیچی ــ گغتم و کردم اونطرف و روم
 بخوام من ک تاموقعی نخوای چ بخوای چه تو ــ گغت حرفم ب توجه بدون
  من مال  من دختر دوس  میمونی من مال

  فهمیدی؟
 بر رزوا بعدشم   میزنی زیاد اصوال توهما توازاین بااش ــ گفتم بابیخیالی

  نیست عیب ها هویج
  میکنم و خودم کار من کن درست فلسفه خودت واسه تو ــ ارتین
  چه من به بکن خوب ــ من

 ��اوکی عهه؟؟ ــ گغت اونم
 کونت ب کرد شروع و اتاقک طرف دو به گرفت دستاشو و ایستاد شد بلند
  اتاقک دادن

 
   کپک کنه لعنت خدا   زلزلس انگااار وایی
 ب و دوتامون االن ؟؟ شدی خل دیوونه نـکــــــن ــ گفتم بدبختی و عجز با

  میدی کشتن
  انگار ن انگار اون اما
 .....روا احمق نکــــــــــــــــــن ـــ گفتم و وایسادم جلوش زور ب تمرف

 .. و خورد شدیدی تکون اتاقک ناگهان
 
 نفهمید کال ینمارت ارتین سینه تو رفتم کله وبا کنم حفظ و تعادلم نتونستم منم

  شدیم زمین پخش
 شده سرپ گرنه و کرد حفظ یکم تعادلشو دستاش با روم افتاد اونم افتادم من
  بودم
 میره ابروم االن پایین نریم خداکنه واای

  حسابی بود گرفته درد کمرمم
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  باتواماااا هویج هووی  پاشووو ارتین ــ گفتم باناله و اومدم خودم ب
  نیست دنیا این تو انگار ن

 شیطونی دب کنم شیطونی بخوام من اگه نکن شیطونی ـ گفت شیطونی بانگاه
  میکنماا

 خودت خوبه منحرف  روهم بیفتیم ک کردم ازقصد من دهکر فک خل این

 دادی تکون وحشیا مثبل
 ک ورک...  زدی توهم بابا پاشو ــ گفتم بدم هولش میکردم سعی که درحالی
  بود اتفاقی دیدی نبودی
  میگی راس تو باش ــ زدوگغت لبخند
  جلو اورد و سرش

  نیست مونن جای جا ین دیگه نه
  بپرم بهتره باشیم داشته فاصله بازمین زیاد نمیکنم فک برم باید

  اوردنزدیک و سرش و گرفت و کمرم محکم ک دربرم طرغ اون از اومدم
  کمک خدایااا

 کردم رحم بهت ــ گفت و شد بلند اروم خیلی و  بوسید و پیشونیم فقط اما
  ... وگرنه شیرین شکالت
  منفه پسره ای دیووکه توواقعا ــ گفتم و حرفش تو پریدم
  پاشدم بادرد و زور ب
  پایین میرسیدیم داستیم کم کم

  فعمیدی؟ نمیکنیاا غلطا ازاین دیکه ــ گفتم و دادم ماساژ و کمرم
 دی؟ب وا میترسی نمیاد بدت خودتم نکنه چیه ــ و اندخت بیروم ب نگاه یع

 اله ال اومدی حموم از ک روز همون ک داشتم دوس اگه من حیا بی پسره

  بودمااا گفته چی یه ناال االهللا
 اشهب داشته دوسم ک بایکی میرم باشم داشته دوس اگه من ــ گفتم باحرص

 تو نه
 نفر؟ یه اون و ــ گغت باالرفته باابروهای

  نداره ربطی تو ب ک ــ من
  نمیشم اینا سوار دیگه من شکرت خدایا اخخخ پایین رسیدیم باالخره



141 

 

 اومدن محمد و عسل و مونا
 

 گذشت؟ خوش ــ گفت مونا ونبیر تااومدم
 شت؟گذ بد و بود من ارتین داداش با میشه ـمگه خندیدوگفت االغ عین عسل
  قرمز؟ ماهی ـ گفت شک با محمد
  ورداشتین دور همتون چیه اهه ــ من

 شم سوار بازم باشه یادم گذشت خوش خیلی ک من ب ــ ارتین
  خندیدن همه
  ؟ نرفت در تتدس کاز قرمز ماهی جان ارتین خو ــ محمد
 سریع شکالته من واسه  قرمزه ماهی شما واسه ــ گفت باغرور ارتین

 میگیرمش
 سشپ از تنهایی چون بیام منم بگو بگیریش خواسی هرموقع افرین ــ محمد

  برنمیام
  کو؟ اشوان..  گفتن چرت ددیگه بسه هووو ــ من

  نیومد میترسه اون ــ عسل
  وااا

  چییی؟ ــ گفتم باتعجب
  میترسه ارتفاع از   خره ـ تینار

  افتاد دوزاریم
  تربیت بی خودتی خرم... اهاا ــ من

  میکشین نقشه من واسه میکنین غلط شماها بعدشم
  میکشمتاا میزنم کنی همدستی خل بااین دیگه بار یه محمد

 سوزیم دهن اش همچی نکن بیلیز و جیلیز زیاد توام خره ارتین هوووی
  بزنم له له واست ک نیسی
  سوزیم دهن جیگر ولی نه ک اش ـ گفت و زد گشادی لبخند
 هبهتر زیاده تو واس جیگر... بریم باهم شو پیاده..  عزیز دوست هی ـ من
  مرغ سنگدون یا گاو لوزالمعده بگی
  شدم خفه اشوان باصدای ک میحرفیدم داشتم
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 گشنمه ناهارحسابی بریم بیاین شد؟؟ تموم ـ   اشوانـ
  کردیم تایید همگی

 رفتیم پیاده مون وبرایه بود نزدیک رستوران
 عقب دخترا ما و میرفتن جلو پسرا

 
 خووش ــ گفت و بازوم تو زد محکم یدونه مونا میرفتیم راه که همینجور
 خوشگل؟ اقای باااون گذشت
 مه؟ع عسالیه میان دنیا ب کی  ؟؟ کردین چیکارا  ـ گفت شیطونی با عسل
  گرفتم درد سر اههه
  بگیرین خون خفه دقیقه ی منحرف نفهمای هوووی ــ من

  بگو راستشو کردین چیکارا ـ گفت حرفمو تو پرید عسل
 خوب خوب کارایه ــ گفتم حرصشون از

  میشممم خاله باالخره پس وای ــ گفت زدو ارومی جیغ مونا
  برگشت عقب ب سرش یکم چون شنید ارتینم کنم فک
 . زشته  گاو نفهم بیشور هیییس ــ گفتم موناو سر تو زدم
  عشقم؟ داره خجالت شدن دار بچه مگه...  داره زشتی چه ــ عسل

  داداشاشون سمت بردن هجوم که کنم نفله دوتاشونو خواستم
  موکوونه اذیت منو این ارتییین ــ ارتین به عسل
  کرد نگام و برگشت شیطون و خصمانه نگاه یه با ارتین
  کلدهههه اذیت منو این محمددد ــ محمد به مونا

  من ب  زد زل نگاه باهمون محمدم
  شده واقع مظلوم بچت که کجایی مااماان
  برن کجا مظلوما باشی مظلوم تو..  ههه ــ وجدان

  خفه ــ من
  میکنی؟؟ اذیت مارو های ابجی چرا ــ گفتن من به باهم ارتیت و محمد یهو

 �😢😢� ــ من

 �😐😐😐� ــ وجدان
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 �😠😠� ــ محمد

 �😤😤� ــ ارتین
 ��� ــ مونا

 �😝😝� ــ عسل
 ��� ــ اشوان
  اومد در گریم
 فقط کردین فک شماها هووی ــ گغت و کنارم اومد دو باحالت اشوان

  جلو بیاین دارین جرعت حاال  الیم داداش منم..  دارین داداش خودتون
 اذیت منو جونم اشی ــ گفتم تماام لوسی با و بهش چسبیدم باخوشحالی

  مظلومم و تنها من ندالم داداش میگن موکونن
  گرفتم گریه حالت و کردم جمع لبامو و

 رناها بیابریم...  داداشی بره قربونت نه ــ گفت کردو ناز و سرم اشوان

  قبرستون ب برن هام دیوونه این..   بخوریم
 شدیم رد هویج تا ۴ اون کنار از بازی لوس کلی وبا
  میز سر نشستن و اومدن ما سر پشت اوناهام و رستوران داخل رفتیم ما

  ؟ دارین میل چی ــ گارسون
  دادیم سفارش کوبیده هممون

  بودم چسبیده اشوان ب هنوز من و رفت گارسونه
 لووووس دختره  کنار بکش خودتو اه اه ــ گفت حرص با ارتین
  خودمه داداش  نمیخواام ــ کفتم و چسبیدم اشوان ب بیشتر

 میرفت غره چشم هی و دراومد رشکف
 خوب چراا خورده اعصابش

 
  میکرد نگاه میز رو کاغذی دستمال جعبه ب داشت عسل
  ؟ عسل ــ من

 هوم؟ ــ عسل
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 ابرومونو دستماله این ب زدی زل ساعته ۴  دیکه خودتو کنار بابابکش ــ من
  ان ندیده دستمال اومدن کوه پشت از اینا میگن بابا زشته بردی
  بیشعور کوفت ــ عسل
  جونت ب ــ من
  عههه زشته دیگه بسه ــ مونا
 کردم اشاره محمد ب و  تمرگیده تو کنار االنم ک کواالس زشت ــ من

  خنده از بود مرده ارتین
  برسه بت دستم من واسا..  بچه خودتی کواال ــ محمد

  میرسیم بهم ک باالخره
 دوم کوچه جهنم ب یدهنرس صراط پل سر ولی..  میگی راس اره ــ من

  جهنم نبرنت ک بگیری رضایت من از میای تو ک سه پالک
 از افتاد یادم که میخوردیم غذامونو داشتیم اورد رو سفارشات گارسون
  شمال
  میاین؟ شمال بریم میخوایم ما ها بچه ــ من
  ؟ کی با ــ مونا
  کپک باخانواده ــ من

 و مامانم از حاال بزار ــ مونا ندادم محلش که رفت غره چشم بهم ارتین

 خبررمیدم بهت بپرسم نومزدم
  ؟ توچی محمد  ـ اشوان
 همینطور منم ــ گغت میکرد خورد کبابشو که درحالی محمد
  کنیم هماهنگ  بدین خبرشو یکشنبه تا بیاین خواسین اگه ــ ارتین

  بیرون رفتیم شد تموم ک غذامون
  بود ۴ ساعت هنوز
  بکنیم استراحتیم یه پارک بریم بیاین  ـ گفت اشوان ایندفعه

  میگه راس اره ــ من
  اوکی ـ گفت شده ریز چشمای با و انداخت جلوش به نگاهی ارتین
  باالتر کوچه دو پاک رفتیم

  بود بلد خوب مونا اینجاهارو
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  نشستیم هد چمن روب و شدیم وارد
 چطوره؟ کنیم بازی حقیقت جرعت بیاین ــ محمد
 قدیمیه اههه ــ گفتم و ردمک اونور رومو
 نکن بازی نمیخوای تو خوبه خیلیم ــ ارتین
  کنه ضایه و من نمیتونست بیشتر ازاین یعنی

 �😂�جونم؟ ـ گفت باز بانیش که کردم نگاش باحرص
  میکنم بازی شده که توام چشمای کوری ب ــ من

  دماغم رو کشید شالمو و زد نیشخندی
  دیوونه خر پسره اهههه
 نشستم صاف و کردم درس و شال
  ؟ چی با حاال خوب ــ مونا
  دارم خالی ادکلون شیشه یه من ــ عسل

  وسط گذاشت ادکلون شیشه ی و
  باشه رییس باید این همیشه اههه  چرخوند ارتین
  اشوان و عسل به افتاد
 ؟ حقیقت یا جرعت ـ عسل
  حقیقت ـ اشوان
 دوس چندتا تاحاال..  ماووو ــ گفت دراوردو کردن فکر ادای یکم عسل
 داشتی؟ دختر
 نمیدونم اهااا اووم کنم فک بزا ـ گفت دادو تکون و سرش بامزه اشوان

  رفته در دستم از حسابش
 دادا نکنی ترش وقت یه...  بابا نه ــ من

  چشهه دارم دوس خو ـ اشوان
  بیچاره بدبخت..  دماغه نی چش  ـ من

  بگیرم زن میخوام بخواد خدا اه مکرد کات باهمشون   بابا نزن ــ اشوان
 ایشاهلل  ـــ  باهم  همه
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 فعهد این عههه ــ گفتم و داشتم برش من که بچرخونه خواست دوباره ارتین
  بچرخونم من

  فسقلی بچرخون ــ ارتین
  اونطرف شد شوت و رفت در دستم از ادکلون که بچرخونم اومدم
  رفت شدیم ضایع بیا اهههه
 هعرض که تو شوکول اخه ــ گفت شیکش استایل مونه ک باخنده ارتین
  بچرخونم من میگی چی واسه نداری
  خو رفت در دستم از عهه ــ گفتم و دادم جلو لبامو
  چرخوند خودش و اورد رو شیشه رفت عسل
  نشستم راهیا سر بچه این عین منم
  کردم نیگا مظلوم و

 مونا و ارتین به  افتاد
  حقیقت؟ یا جرعت ــ مونا
 جرعت ــ گفت خونسرد ارتین
 رعدوبرق  گرفتن رو جا همه ابرا شد سیاه اسمون کرد شیطانی خنده مونا

 .....داش مردم   کرد غرش
  براخودت؟ میسازی توهم چتهه اوووو ـ وجدان
 لحظه یه گرفتم جو  ها میگه راس
  ببوس رو الی دست ـ گفت ارتیت ب و زد بهم چشمک یه با مونا
  چییی؟ ــ ارتبن
  هست ک همینه ـ مونا
     مونا داری ایول
  موال ب داری الیک
 یاال ــ گفتم و گرفتم جلوش باغرور و دستم
  بودن شده قرمز خنده از همه
 و کرد نگام مرموز نیشخند یه با بعدش ولی اونور کرد و روش اول ارتین
  باشل  خورد دستم فقط نه بوسم تازه زد ریز بوس یه اروم و گرفت و دستم
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 یاعل ارش به صدام که گرفت گازی چنان بکشم و دستم خواستم همینکا
  رفت
  میدادم تکون و دستم و میپریدم باالپایین  کنه لعنتت خدا اخخخ
  مبخندیدن هر هر ام بقیه
 بااین شی سقط الهی مونا.. گرفتی گاز براچی..  الهی بکشت خدا ــ من

  ذاشتنت شرط
 ؟؟ گرفت دردت کوچولو اوخییی ـ گفت و نشوندم و گرفت و دستم ارتین

  خشنه یکم بوسام من شکالت
  چیه شدیدش یکمه این اگه
 میشی تیکه تیکع حتما
  دستم رو موند سگیش دندونایه  رد

  اشوان و محمد افتاد ک چرخوند دوباره عسل
 حقیقت؟ یا جرعت  ـ اشوان
  جرعت ــ محمد
  میبینی رو مهخانو اون ــ گفت کردو نگا دوروبر ب یکم اشوان
 نشون نامحسوس صورو ب اشوان ک دختری اون ب و برگشتیم همه

  کردیم میدادنگاه
 ؟ خوب ــ محمد
 کن ازدواج بامن بگو بهش برو ـ اشوان
  ؟ دیوونه شدی خل مگه ـ گفت شده گرد باچشمایه محمد
 دیگش دست کف ب زد رو مشتش و  وگرنه پاشو محمد ـ اشوان
 مرغا قاطی میره داره بخواد خدا اگه ابومحمدمون اخییی
  دختره جلوی رفت و شد بلند زور ب محمد
 میزدیم دیدش داشتیم ها بوته پشت ماهم
  شد له پام اههه
  کردی لهم بابا اونور ببر گندتو هیکل ارتین ــ من

 ب یالبیخ و کمرم دور انداخت و دستش و بچه کوشولویی خیلی تو ــ ارتین
  زد زل دختره اون و محمد
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  هاا منه چشم تو پات موناا ــ عسل
  من خشتک تو رفته  واسا پاشو  خو چ من ب ــ مونا
  نمیبینم اونور برو ارتین اقا اههه
 گرفته رو همه دید جلوی ارتین این کال
  گندس بس از

  چیشد ببینم بزارین  میزنین فک چقد بابا هییس  ـ اشوان
 رهدخت جای از فشنگ عین محمد یهو که اونور میدادیم هل و ارتین ماداشتیم

  رفت در
  سمت اون رفت و داد بلند فحش یه دختره
 منفه پسره  ـ گفت و اشوان کله ب زد یکی برگشت مین چند بعد محمد

 بود گودزیال ک نبود دختر این بدی کشتنم ب بود نزدیک
 ب بود نزدیک نفهم پسره ــ گفت و اشوان سز تو زد یدونه رسید تا محمد
 منو اهمونج بود نزدیک  گودزیالبود ک نبود دختر  دختره این دیب کشتنم
 بخوره
  کردی پیدا جدید تجربه عوضش ــ گفت و مالید و سرش خندیدو اشوان
  نشستیم هممون دوباره
 نوموخوام عسل همش اههه چرخوند عسل
  ارتین و من ب افتاد

 میشدم ناامید داشتم دیگه عجب چ عهههه
  قت؟حقی یا جرعت ــ ارتین
  جرعت ــ من

  باال انداخت چندبار ابروهاشو و زد مرموزی لبخند ارتین
  باشه خوشمزه باید...  بخور اینجارو های چمن  پاشو خوب ــ ارتین

 ایناها ور چندنفر میدونی ؟ ای دیوونه مگه چییی؟  ـ گفتم شده گرد باچشمایه
  اییییییش ؟؟ رفتن راه

  بدو هست ک همینی ــ ارتین
  میزاشتن تر سخت شرط یه گرنه و  نبود ای چاره دیگه
 دهنم گذاشتم کردم تمیزش کندم چمن یکم و کردم خم یکم و سرم
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  میخندیدن داشتن ام بقیه
  بیرون کردم تف همشو اوووق میده مرده خر مزه چیه این اههههه
   بود خوشمزخ چه دیدی ــ گفت قهقهه با ارتین
 میکنم خفت که ببند  ـ گفتم زاری باحالت
  ها دستشویی سمت دویدم

 علف مزه هنوزم ولی شستم بار هشت و دهنم  خورد هم ب حالم اه اه اه اه
 ارتین خدابکشتت  میداد
  شی افلیج همینجا الهی
  بــــودیم نشسته ک جایی سمن دویدم و بیرون رفتم
  کجان؟ ها بچه وااا

  کجارفتن؟ ایناها
  نیستن چرا

  نبودن  تمگش دنبالشون و دورواطراف
  نیستن ک نیستن شدم ناامید دیگه   ایناااا کجااااین

  نیستن میگردم هرچی  اخه رفتن کجا
  نیست نگرد...  نبود گشتیم ــ وجدان

  اوهوم ـ من
 من بدون ینی ؟  چی یعنی   ماشینا نه بودن خودشون نه رفتم ماشیناهم جای
  رفتن؟

 توهـــــــم  بابا نه
  شد زهرم اههه  خونه رفتم و شدم تاکسی یه سوار  شدم بیخیال
 گوشی  رفتن کوجا ایناها اخه نبودن زدم صدا هرچی  شدم خونه وارد

  نمیدادن جواب هاشونم
  وللش
  کردم عوض لباسامو و اتاقم تو پریدم
  کنم خشک موهامو اینکه همم شم ها بچه منتظر هم تا ایینه جلوی نشستم
  ایهس یه مثل شد رد پشتم از چیزی یه دمکر احساس خورد ایینه ب که نگاهم
  صاحبخونه جای نمیاد ک دزد بابا نه اره؟ دزده؟ هییییع
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 شدم خیاالتی کدومه حرفا این بود کجا جن بابا ن  جنه نکنه
 
  ایناها موندن کجا اخه
 و   میشد غروب داشت کگ کم   کردم نگاه و حیاط و ایستادم پنجره پشت

  بیشتر منم ترس
  تنها..  شب...  بزرگی نای ب ویال

  نبود هیشکی
  کجان ها بچه این اخه
  کنم غلطی ی باید نمیشه اینحور ن

  غلطی؟ چ المثال فی ــ وجدان
  دیههه میکنم غلطی یه حاال  ـ من

 هی اینجا امشب نخیررررر   شد رد جلوم از چیزی یه کردم احساس دوباره
    خبراییه

  رفت برقا و شد بسته بدی باصدای ناگهان که رفتم در سمت ب
  چیشد خدایاا   عقب پریدم

  بردارم گوشیمو تا   تخت رو رفتم طرف ب لرزون های قدم با
  شد بسته و خورد هم به محکم پنجره ای یکدفعه

 �😭😭😭😩😩� مااماان میترسممم من یااااخدااااا
 روشن رو ای قوه چرااغ و رومیز از برداشتم گوشیمو و شدم جمع توخودم

 رباالت و چراغ  جلومه کسی کردم احساس که اتاق دوروبر گرفتم و کردم
  نبود کسی اما  گرفتم
  میترسم من خدایا  میگرفت گریم داشت
 یرونب برم اول اومد یادم یهو اما بزنم زنگ زیباجون ب تا گوشیم تو رفتم
  کارا این بعد

 سختی ب رو مدهن اب  بودن ترسناک نظرم ب اتاق وسایل همه چرا نمیدونم

 ازب اما....    اما  کشیدم پایین رو دستگیره و در جلوی رفتم و دادم قورو
 نمیشد
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  بودش گرفته پشت از نفر یه که انگار  انگار
   نشد درس کشیدم هرچی
 احساس اتاق تو رو کسی حضور ولی چی یا بود بیخود فکرایه نمیدونم
 میکردم

  میکردم پایین باال و دستگیره فقط و بودم چسبیده در ب ترس از
  نمیومد در ترس شدت از صدام
  باهاتم من نترس  ـ وجدان

  اهه بابا برو  ـ من
  اصال رفتم من نداری لیاقت ـ وجدان
  تهنا تهنایه موندم من و رفت وجدانم

    میشنوم سرم پشت از رو کسی های نفس صدای کردم احساس لحظه یه
 با هک جلوم گرفتم و نور و مبرگشت عقب ب وحشت و استرس و ترس با

  دافتا تنم ب رعشه و افتاد دستم از گوشی  کردم وحشت دیدم ک  چیزی
 و صورت و صورتش روی ریخته بهم موهای با کامل پوش سیاه ادم یه

  بود شده دراز طرفم به دستاش و بود پایین سرش خونی دستایه
 رتپ شدو باز در که  کوبیدم در ب محکم و خودم و زدم جیغ توانم بااخرین

  بیرون شدم
  میومد دنبالم داشت هم پوش سیاه اون

 نمیدونم ب کرد گیر پام ترس شدت از لحظه دراخرین ها پله سمت دویدم
  پایین شدم پرت باکله و کجا

 
  شکست سرم خداا اخخخخ
  میومدن تر نزدیک لحظه هر و  میومد خنده صدای
 ردمک نگاه ک خوب کشید یرت سرم که بکشم عقب و خودم  خواستم باترس
  کصاااااافطااااااااا خراااااااا  هان بچه دیدم
  پایین میومد و میخندیدو داشت حاال که بود ارتین هم پوشه سیاه اون

 افتادم یدپیچ سرم تو ک شدیدی درد با که بکشم همشونو برم شم بلند خواستم
  نفهمیدم چیزی دیگه و زمین رو
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  سمتم دویدن سرعت با ارتین مخصوصا و ها بچه فهمیدم فقط چرا هااا
   بخدا فهمیدم و همین

 (�✋) عین اااا  صافم صاف شما با من
 

  میکنه دردی چه سرم ایییی
  مردم؟ من ینی ؟؟ سفیده جا همه چرا  ؟؟ کجام من
  کردم نگاه دوروبرم ب یکم
  �هیس عالمت تابلوی  ــ امپول ــ سرم ــ سفید خواب تخت
 دنیا اون تا بیمارستانه شبیه بیشتر اینجا
  شد رد چشمم جلو از ترسناک فیلم مثل ماجراها همه لحظه یه

  کردن چ بامن بیین احمقاا
 بی ادم مشت یه...  شدم ناراحت دستشون از خیلی شوخی از دور راستش
  مصرف

 بالیی هی موقع تواون تنها دختر یه شاید نمیگن کردن ول تنها پارک تو و من
 گوشه انداختنم و کردن ترکم زهره اونجوری که بعدشم   بیاد سرش

  دراوردن شورشو دیگه که واقعا  بیمارستان
  نمیکنه کاری همچی باادم دشمن و غریبه صدپشت
  کوفتس بدنمم بقیه و کمرم میکنه درد خیلی  سرم  ااااییی
  تو اومد عسل و شد درباز
  بهتری؟ الی ــ عسل
 بدم وابشوج بخوام ک نکردم نگاهش اصال
  ناراحتی؟ ما دست از ــ عسل

 �� کردم ذوق خیلی نه ــ گفتم بود اونور روم ک همونطور
  کنیم شوخی میخواستیم فقط الی ببخشید ــ عسل
 یه رفتین کردین ول تنها و من نمیگین شماها داره حدی شوخیم ــ من

 دختر هی نمیگین ترسوندین منو اونحوری ؟؟؟ بیاره سرم بالیی یه بیشعوری
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 هضرب و میشکست کلم االن اگه کنم؟؟ سکته ممکنه روز موقع اون تنها
  هاا؟ ؟؟ کنین غلطی چه میخواستین میشدم مغزی
 ببخشید که گفتم..  خدانکنه ــ عسل
 میترکه ازدرد داره سرمن   نمیخوره م درد شماهاب خواهی معذرت ــ من

  نمیفهمین که شماها
 

 بستم چشمامو بودم دلخور  خیلی
  رفت عسل  شد بسته در
  میتوضیحید براشون داشت عسل اینکه میومدمثل صداهاشون ولی
 : خودتون کنید گوش خوب
 ینکاروا گفتم من چیشد ببینین داره حقم خوب..  ناراحته خیلی ها بچه ــ عسل
  ارتین تویه تقصیر همش...    نکنیم
  غول نره سرهپ کنم صاف ازت دهنی یه واسا بوده این نقشه پس  خر بیشور
 هشب و کردین قبول زود شماها دادم  پیشنها یه فقط من..  چ من ب ــ ارتین
 دادین بال پرو

  حالش؟ که خوبه عسل.....  حاال خووب ــ اشوان
  بود بد خیلی کارمون ها بچه..  داره درد سرم میگه ــ عسل
  دوست میگن منم به اخه..  توسرم خاک..  بمیرم الهی ــ مونا
  میره میشه تموم میکنین خواهی معذرت یه  حاال خووب  ـ نارتی
 تو ارب اولیت برای خان ارتین بعدشم..  نمیکنه قبول  دلخوره خیلی ــ عسل

  ؟ فهمیدی کنی خواهی معذرت مجبوری عمرت
 که حاال ولی ببخشمشون میخواستم محمد مرگ ب نباشه خودم جون ب

 چیو همه دببخشی یه با میتونه همیکن فک و گرفته بازی رو قضیه خر ارتین
  ببخشمشون عمراا کنه تموم

  بدبخت اورانگوتانایه
  ؟ تو بریم میشه..  میاریم در دلش از جوری یه حاال ــ محمد
  نکنین پلوغ شلوغ فقط بریم بیاین اره ــ عسل
  اومد کفشاشون صدای و شد باز در
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 سرهپ اون صامخصو بیفتن کردن غلط ب که میکنم غلطی یه واسین حاال
 هویجو

 
  صدا فقط نمیدیمشون و بود اونطرف روم هنوزم
  ؟ خوبی قرمز ماهی ــ محمد

  سکــوت+
  داری دوست خیلی که اوردم رز گل برات ببین..  باتواماا ــ محمد
  میشم خر گل شاخه یه با کرده فک  نگا رو دیگه شوت این

  بشه نجوریای نمیخواستیم ما  دیگه ببخشید جونم اجی ــ اشوان
  سکـــوت+

  بود بد کارمون ببخشید خواهری ــ مونا
  اینجاییم تو خاطر ب ماهاهمه دیگه ببخش ــ عسل
  اوردم جوش      میزاره منتم هه
  وایسین نخواستم من...  برین ناراحتین ــ من

 مونیمپشی و ناراحت خیلی ماها بگم خواستم عزیزم  نبود این منظورم ــ عسل
  پشیمونین حاال ترکوندین بدبختو این زدین هه  ـ وجدان

  گرفتی مارو طرف بار یه عجــــب چ
  خورده شمشیر زخم انگار حاال داره دردیم چ اخخخ کشید تیر دوباره سرم

  اومد نحسش صدای باالخره
  کردیم اشتباه ما من شوکوالت ــ ارتین
  گهدی بگو  بگو ببخشیدم یه:  میگفت بش یواش که میومد عسل صدای
  دیگه نباش ناراحت   شوکول متاسفم ـ زووور به ارتین
  نمیخواد معذرتم یه بیشور  گفتنه متاسفم یه زورش تمام هه
  نمک چک ایشونو من وایسین عقب لطفا  ـ تو اومد پرستاره یه و شد باز در

  عزیزم؟ خوبی ــ گفت و انداخت بهش نگاه یه سرممو
  هدار درد خیلی  سرم فقط اره ـ من

  میزنم مسکن بهت االن ــ پرستاره
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  اینجام؟ چندساعته من ـ من
 ساعتی ۵ یه کنم فک اوووم ــ میکرد اماده و مسکن که درحالی پرستاره

  هست
  بیهوشم ساعته ۵ بیشورا این خاطر ب من ببینین

 ببریدشون میتونید دیگه ساعت ۴ یا ٣  ـ گفت و سرمم تو زد امپولو پرستاره

 مغزی رگای چون نخوره سرش ب ای ضربه هیچگونه اشهب حواستون فقط
  خطرناکه خیلی شدن نازک

  بیرون رفت و
  شد معیوب مغزم   کردن ناقصم  انداختن روزی چ ب و من ببین

 برد خوابم ک نکشید طولی
 

 ماشین تو رفتیم و پوشیدم لباسامو مونا و عسل باکمک  بیدارشدم باسردرد
  بود سکوت رسیدیم ک خونه
  ارتین؟ نیستن بابا و مامان ــ عسل
 واسه...  کرج رفتن نه  ـ گفت بود من رو خیرش نگاه ک درحالی ارتین

  میان فردا پس شرکت تحقیقات سری یه
 

  شده زیاد کارا گفت زیباجون اهاا
  باخبرشن مسعله ازاین نمیخواد دلم نیستن ک بعتر
  بستم درو و شدم اتاقم وارد و باال رفتم اروم

  میاد بدم ونازهمش
  میکشید شدیدی تیر بار یه  دقیقه هرچند سرم
  رفتم ور باگوشیم و روتخت کشیدم دراز
  تو پرید خر عین ارتین شدو باز در

  گوشیم تو کردم سرمو و ندادم محلش
  کرد نوازش اروم و پیشونیم رو گذاشت دستشو و روتخت نشست اومد
  کرد گل خربازیش باز دیوونه خله

  کنن زودتررفتنی منو تودیگه رفتنیم همینجوریشم من باو بکش دستتو
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 خانومی من کوچولویه من؟ شیرینی شوکول؟ خوبی ــ اومد مذخرفش صدای
 ببخشید

 گفت ببخشیدی یه عجب چه
 رو شتیپی خو این به اف بی ک ادم گلم اف جی خواستیم معذرت ک ما ــ

 نمیکنه اذیت
  قاضی شما ها بچه االن نه
 اینو من یا میکنه اذیت منو این
 گرفت گاز دستمو پارک تو ک موقع اون

  خوردم ب داد علف بعدشم
  کرد ولم تنها و ترسوندم بعدشم
 بیمارستان گوشه انداختنم ک بعدم
  کردی اذیت منو تو میگه حاال
  دارن رویی چ قران ب مردم
  بود پام کف سرم االن بودم اون جای اگه من

  دریایی؟ پری نمیدی جوابمو ــ ارتین
  سکــــوت+

 شمال برای که شو خوب دوشنبه برای ولی...  نده جواب باشه ــ ارتین
 نباشه بد حالت

  خوش شب...  بخوابی خوب...  کنی خراب نقشتو نمیخوام
  رفت  پاشدو و
 ناو  بود چسبیده محکم گلومو بغض بودم انفجار معرض در خودم مرگ ب

 نشه خراب من خاطر ب موقع ی ک بود نقشش نگران نبود من نگران
  زرشک ولی شده نگرانم کردم فکر هه خلمممم اینقدر ک من سر بر خاک
  نداشتم هیچیو حال بیرون رفتم شدم بلند بود گشنم
 یستمن بازبش اسباب من  کرد توهین بهم خیلی  ببخشمش نداره امکان دیگه

. 
 ج  چرا نمیدونم  دراومد اشکم
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 منمیگ چرا ؟ گرفته دلم توجهیش ازبی اااچر خوب  شدم عچیب اینقدر چرا
  نیستم بیتفاوت چرا   درک ب
  باشم مهم واسش میخواد دلم چرا
 خداا ای

  ها پله رو نشستم دردگرفت سرم
 جهنم برین جمعی دسته   کنه محوتون خدا
 پایین رسوندم و خودم بود زوری هر ب
 

  بودنtv جلوی همشون
  پرید جاش از دید تامنو محمد
  شدن بلند و شدن متوجهم ام بقیه

  باشم جدی باید کردم کنترل و خودم ولی بگیره خندم بود نزدیک
 نبونت کش عین ک اینام باابااا ای  دنبالم اومدن همشون  اشپزخونه تو رفتم
  منن دنبال همش
 برات میخوای ااااامممم  اووم..  عزیزم الی ــ گفت ای دلجویانه بالحن عسل

 گرفته غذا برات تینار..  کنم گرم غذا
  بلده؟ کارام ازاین  بابا ن هویج؟  عهههه

  اصن خریده درک ب
  نه ــ گفتم ولی بود گشنم بااینکه
 شی تقویت یکم بخور جان الی ــ مونا
  بود رومخم بدتر ایناهام حرفایه  کشید تیر سرم

 فریاد و داد با بودم گرفته و سرم محکم و همونطور حسابی شدم عصبی
...  نمیخورم غیرتو بی ی غذای من...  نباشین من نگران شماها ــ گفتم
 االن ن مبشدین نگران موقع اون بودین دوست اگه شمااا
  اوردین سرم بالهارو اون ک موقع اون
 ینگفت بهشون هیچی ولب میترسم تاریکی از چقد میدونی خوب تو مونا

 ثم دوستایی من خودتونین خنده و شوخی فکر ب فقط چون چرا؟؟ هیچییی

  نمیخوام شماها
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 ...نمی ما ینی من الی ببین ــ اشوان
 ارید برادری ادعای ک تو نگو هیچی تودیگه ــ گفتم و حرفشو تو پریدم
  میکنه درد سرم مییبینی.... کردی چیکارم ببین ولی
  هسی داداشی چ تو   میترکه درد از داره میکنا درد سرم ــ گرفت گریم

   بدتری ام غریبه صدتا از وگرنه گذاشتی ودتروخ اسمشو فقط هاا؟
  بود شده خفه هم موکا و پایین بود انداخته و سرش اشوان
 دیگا  میاد بدم ازهمتون  بدین خیلی شماها ـ  میشد بدتر هرلحظه سرم

 مال زجرش ١یاامن؟؟ میکشین شما دردشو اللن...  ببینمتون نمیخوام
 وخندتون کردین شوخیتونو...   ادمد من شمارو شوخی و خندا تاوان کیههه؟؟
  بزارینم خودم حال ب برین ؟١ شدین راحت من عذاب قیمت ب کردین

 بی ادمای و عسل و مونا مثل ای عاطفه بی و پست ادمای نگرانی به من
 گمشین برین ندارم نیازی پسر اقا تا سه شما مثل بیخیالی و غیرت

  بیرووووووون
  میکردم گریه و میزدم نفس نفس
  میلرزیدم درد و عصبانیت شدت از

 به شدن ناراحت همشون مطمعنم  شدم سبک  گغتم بود دلم تو هرچی

  نمیکشتشون کوچولو ناراحتی یه بردن سکته مرز تا مند جهنمممممممم
  امدست تو گرفتم میترکید درد از داشت ک و سرم و صندلی رو نشستم
  نداشت فایده هم مسکن
 ارتین جز رفتن همه
  کنم پل و شل اینو نزنم من بده صبری یه خدایا
  میکرد نگاه و من سینه ب دست و بود داده تکیه دیوار به

  نکن گریه ــ گفت دستوری و جدی بود زده زل بهم و همونجور
 نگفتم چیزی

 
  نکن گریه ــ گفت دستوری بالحن
  میریختم اشک ناراحتی و درد از همونجور و ندادم جواب
 خوبه؟؟ سرت...  نکن گریه گممی ــ گفت دوباره
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  میخورد بهم حالم دوروییش و دروغگویی از
  میخورد بهم حالم الکیش های نگرانی از
 دوشنبت نگران.. عالیممممم.... خوبم ارع ــ وگفتم رفتم در کوره از باز

  بیرون برو....  نباش نگران   میکنم بازی نقشمم خوبم خوب من نباش
  هدار درک یکم ک خوب چقد  ناراحتم حرفاش ناو از فهمیده یکم کنم فک
 مگفت رو دوشنبه من ــ گفت اروم و میز رو گذاشت و دستاش و جلو و اومد
  ؟؟

 ولشوک اگه نکن گریه فسقل   بهتره؟؟ سرت ؟؟ االن خوبی میگم خودتو

  ها میگیره گریش هویجم  نباشه خوشاب
 دارش خنده کارا این مردونه فیس اون با واقعا  دراورد کردن گریه ادای و

  میکرد
 من نگران خودتو نکن سعی انقدرم ــ گفتم جدی بالحن و نخندم کردم سعی
 رایب و من تو وسیله یه فقط تو برای من اف جی اف جی بگی و بدی نشون
  میخوای نقشت
  میخواد همیشه واسه پس   پ ن ـ وجدان

  میحرفم دارم خفه ـ من
 برام اصالنم  میخوای و من اهدافو واسه فقط متنفری من از تو ــ دادم ادامه

  دربیاری ادا و خرم من کنی فک الکی نمیخوام فقط نیسااا مهم
 خواممی نقشم برای فقط تورو من اررررره ارههه ــ گفت شدو عصبی ارتینم
  توااممم نگران بگو و خر منه

  ارررررررهههههه؟ شناختی و من اینجوری
  ههاررررههه ــ  گفتم خودش عین

 دور انداخت و دستش نشست کنارم اومد اروم ک دید توچشمام چی نمیدونم

   فشرد وبخودش هام شونه
 میگیرم ارامش اغوش ازاین چرا  من خدایاااا
 ردک پاک دستش با و اشکام شد خیره بهم و زد کنار و پیشونیم روی موهای

  کرد نوازش اروم و سرم و
  شو بلند   لعنتی بخوور تکون
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  میشه باعثش چیزی یه   یتونمنم چرا
  یهضدونقیض هایه حس چه این خدایااا افتادم گیر نخواستن و خواستن بین

  نمیزنم قبالناپسش چرامثل
 میگیرم ارامش چرا

 _پیچید توگوشم بود نخورده گوشم ب تاحاال ک مهربونش و اروم  صدای

 هی تو.... نمیدونم وسیله تورو من...  هستم و  شدم واقعانگرانت من الینا
 و خودم دردورنج اونهمه انتقام کنی کمکم میخوای ک  همراهی و دوست
  بگیرم  کم روهرچند خانوادم
 مثالاا ک رفتیم توپارک وقتی بیفته اتفاق این نمیخواستم من کن باور

  . باشم ومراقبت  بمونم قراربودمن   موندم من  نقشمونواجراکنیم
 میخوام معذرت  میگم قلبم ته واز پشیمونم که قسم حسین به ولی
   ندون وسیله خودتو دیگه
 عذرتم  مخصوصا...  بود عجیب خیلییی  ارتبن زبون از  حرفا این  شنیدن

 خواهی
  شک تو رفتم وااقعاااا
  هبرادوشنب گفتی خودت تو. تو_ بود مهربونش ولحن حرفاش پی  حواسم

  کنی بازی نقشتو ک  باش خوبب
  پاش رو  نشستم  ک طوری کرد  بیشتربغلم

  موهام روی  اون چونه و  بود سینش رو  سرم
 میرههههه تاکجاها فکرش   ببینه یکی االن خداایااا

 
...  میگی چی تو ببینم گفتم اونجوری ــ گفت ترو نزدیک اورد و سرش
  ... نه یا حرفات زیر میزنی و میکنی لج باهام
 اصال بگم و کنم وا و دهنم خواستم لحظه اون شما جان هااا میگه راس

  دیگه نمیخوام
 کسی تنها وت که شدم مطمعن پیش از بیشتر نگفتی چیزی وقتی ولی ــ ارتین

  کنه کمکم میتونه که هستی
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 برداشتم سینش رو از و سرم شدم کیفور کامال دیگه
 اتبر اینطوری یکی  میکنی خودخوری و درگیره ذهنت وقتی خوبه چقدر

  کنه ارومت و بده توضیح
 منو حاال ــ گفت مهربونی خیلی لحن با و کرد نگاهم و گرفت و چونم

  جوجه؟ میبخشی
  دادم تکون شدم خر اره معنی سرموبه
  پشیمونن و ناراحت واقعا...  ببخش هارم بچه ــ ارتین
 میارم در سرهمتون تالفیشو هااا نمیره یادم ولی...  باش...  اووم  ـ من

 تیگف اخخخ اخخخخ ــ گفت باشه گرفته ددر جاییش یه انگار یهو ارتین

 ��خودما روش به حسابی و درست تالفی یه واسه شده تنگ دلم....  تالفی
  نماامیک قهر باز  خان هویج  دیگه نشو پرو هووو ــ گفتم و  سینش به زدم

  کردنا قهر این از تاباشه ــ گفت مهربون خندیدو
  بریم فنا ب نیاد کسی وقت یه چرخوندم در سمت ب و سرم
    خداروشکر نه

  همینطور اونم  زدم زل چشماش تو برگردوند خودش طرف ب و سرم
  گلوم زیر برد و سرش و گرفتتم تر محکم که پاشم خواستم
 شیدمک و سرم میشیم بدبخت دوتامون میده دست از کنترلشو االن این واای

  عقب
  ببوسمت بزار ــ گفت خواهش پر لحن یه با بود شده خمار چشماش

 �😐😐� ــ وجدان

 �😳😳� ــ من
  تردخ بیا راه ؟؟ میکنی مخالفت چرا ؟ نمیخوای خودتم مگه  ـ گفت دوباره

 نهسی االن ک گرنه و میزنه حرفارو این داره خودش حال تو االن میدونستم

  بود قبرستون
  برم در خواستم

  کن ولم....  باز زدی توهم...   کن ولم..  هویج..  هووی  ـ من
  ؟؟ میری در چرا پس نمیخوای خودت مگه  ـ گفت و گرفت سفت و کمرم
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  رفت دست از ک این  بده شفا مریضارو خودت خدایا
 جنس یه تو که من...  میزنی حرف براخودت..  احمق  گفته کی  ـ من

 کن ولم.... میسازی توهم براخودت ذهنت تو داری االن میشناسم و خراب
  االاااغ

  کشید عقب و بوسید و لبم گوشه جلو اورد و سرش رفامح ب توجه بی
  کرد ولم اونم  اونور پریدم سریع حرکت یه با

 هخوشمز.. اووووممم  ـ گفت و کرد مزه مزه الکی لباشو و  واستاد شد بلند
  بود

 ��کشیدم خجالت
  پایین انداختم و سرم
 هم دست ب تدس کاینات همیشه اما باشم تنها جا یه بااین بخورم چیز دیگه

 کپک این محدوده تو بندازن منو تا میدن
  باال اورد و سرم و گرفت چونمو و واستاد جلوم اومد
  وهلل ب میزنم جیغ.....   بخواد بازم اگه
 ؟؟؟ اره کردی باور حرفامو  ـ گفت باری شیطنت و اروم لحن با
 

  حرفا؟؟ کدوم... ک ــ کردم نگاش گنگ باحالت
  هاا؟؟؟ کنم کاری میخوام کردی فکر واقعا ــ ارتین

  خنده زیر زد بلند بعد و
 من.. . کردی فکر خودت پیش چی تو فسقلی اخه  ـ گغت زور به خنده بین

 واستمخ  بود نمایشی حرکاتم و حرفا... نمیدم دست از زودیا این ب کنترلمو
 بیینم تورو قیافه
  زیرخنده زد باز و

 ��� کرد فوت همونجا که خندید انقد
  میخنده بز عین حاال کرد مرگ جوون منو احمق سرهپ
 یدترک باز...  حرفام ولی...  جداست ها بوس بحث البته ــ گفت چشمک با

  خنده از
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  نه؟ کرری باور ــ ارتین
  نه  ـ گفتم چپکی نگاه یه با

 وااای بودم گرفته ازت فیلم یه کاش ای...  خودت جون اره ــ ارتین

😂😂😂😂😂😂😂😂😂 
  گالبی  شده خنده خوش چ
 دمکر پرت سمتش و برداشتم و میز رو نمکدون  گرفت حرصم دستش از
  نبیرو دوید و میـــشود عصــبی شـــوکـــول ـ گفت و گرفتش هوا رو که

 �� میدوه اورانگوتان عین بچم  نمیرسیدم بهش البته دنبالش دویدم
  بخشیدمون کردم راضیش هااا بچه ــ ارتین

  کردن پاشیم اب کلی و طرفم اومدن خوشحالیبا همشون
  خورد بهم حالم اوووق

  میکنم تالفی بد کارتونو البته  ـ من
  الی اههههه  ـ باهم همشون

  هست ک همینی ـ من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  جیـــــــــــــــــــــــــــــــــغ

  چیشد خداا یا
 ترسیدم انقدر  چیشده ببینم بیرون دوبدم سریع  پریدم ابخو از عسل جیغ با
 جوون راه تو بود نزدیک چندبار فقط پایین رسیدم چجوری نفهمیدم ک

  شما جون شم مرگ
 یتاکس دیگه بیا ــ میگه و میکنه اشاره بهم داره دیدم و ازراعیل چندبارم
  منتظرته جهنم
  میرفتم در هی منم

  میبینه فوتبال و میشکنه تخمه داره وtv پای عسل دیدم که سالن تو دویدم
 ���ــ وجدان و من
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 چپ سمت سیاهرگ که مالجش تو زدم محکم یکی جلو رفتم باحرص
  شد پاره گردنش
  وحشی چته اخخخ  ـ گفت سمتمو برگشت

  داریییییی؟ مرض   سرت رو گذاشتی رو خونه سرصبحی توچته ـ من
  ؟ بدم توام به ایمیخو اره ــ گفت و مالید کلشو عسل
  بیمزه ـ من

  بامزه تو خوشبحال هرهرهر  ـ عسل
  میکنیااا کفریم داری عسل ـ من

 .... حقتهههه ــ عسل
 رفت راست یه و شد چالغ که  پاش تو زد محکم همچی و دراومد کفرم

  دنیا اون
 کمشه البته که امروزت و دیروز غلطایه تالفی اینم ــ من

   میومد دادش و جیغ صدای
  بره حرفا این و بیمارستان بوی ک گرفتم دوش یع باال دویدم
  بود شده بهتر سرم
 ندالیهص و مشکی شال..  صورتی بلند استین لباس..  مشکی تنگ شلوار یه

  پایین ب حملههه و لب برق...  صورتی
 (����) شد شکلی این طبیعی طور به قیافم که اشپزخونه تو پریدم

 
 

 میز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به بود چسبیده ارچنگولیچ کی معمول طبق
 

 تمنشس.... میکشن چی سومالی  گرسنگان میفهمم حاال گشنمه خیلی وااای
  خوردن ب کردم شروع میزو سر

 تمومید صبحونه مین ٨۵بعد حدودا
 ؟؟ اومدی کی تو الی عههه ــ کرد نگام درشت باچشمای عسل
 ندیدی ور گندگی این ب من ییعن که انداختم بهش سفیهانه اندر عاقل نگاه یه
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 . گفته چی فهمید خودش
  نبود حواسم....خو چیه  ـ گفت سریع
  میدونم ـ من
  دیدن فیلم tv جلوی رفتم مریم از تشکر از بعد

  اماده حاضرو  سرم باال اومد عسل
 سالمتی؟ به کجا ـ من

  میای؟...  شمال برا مبخوام پرت و خرت یکم...   خرید میرم ــ عسل
  ندارم حال نچ ــ گفتم و انداختم ساعت به نگاه یع

  رفتم من پس اوکی  ـ گفت جلو کشید شالشو
  ؟ نیستن امیرخان و زیباجون ــ زدم داد بودtv به نگاهم که همونجور

 هباش حواست....   خونس ارتین فقط.....  میان شب فردا نه ــ زد داد عسلم

 . داوم در شدن بسته صدای و نکنیناااا شیطونی
 بیشعور کوفت ــ گفتم لب زبر

 ارتین مسر پشت و برگشتم  شنیدم خمیازه صدای که بودم فیلم محو حسابی
  دیدم و

  شد پیداش کجا از این
  خوابش اتاق تو از ــ وجدان

  میزنم دید دارم  خفه  ـ من
  خواب از خمار چشمای و ریخته بهم موهای و نفتی ابی ورزشی ست یه

  نیستن؟ بقیه....  شوکول سالم ــ گفت و داد شبدن به قوسی و کش
 نیستن نه.. . علیک که گیریم ــ گفتم و کردم باالپایین هارو کانال بابیخیالی

  میگیری؟ پاچه صبحی اول چته ــ گفت کردو اخم
  ادب بی خودتی سگ ــ من

 اخه؟ گفتی اینو بهش تو که سگ گفت کی  ـ وجدان
  بنابراین؟؟؟  سگ ؟؟؟ کیه کار گیری پاچه من پاستوریزه وجدان ــ من

  گرفتم...   اوکی ـ وجدان
  خوبه ــ من
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  ندارم حوصلتو...   صبحی اول بابا برو  ـ ارتین
  قبرستون هم به ـ من

  اشپزخونه تو رفت
 هوهق فنجون یه با ارتین که اس کننده کسل چقد امرور میکردم فکر داشتم
  کنارم شد شوت
 ��؟ میریختی من برا یمیک میمردی بگه نیس یکی

  چطوره؟؟ افم جی ـ گفت و گردنم دور انداخت دستشو
  خنگ انقدر آدمم...  افتاده یادش تازه...  باش اقارو
  بهتری شما انگار ولی خوبم ک من ــ گفتم و کردم نگاهش چپ چپ
 روز هی میمیری  شوکوالت ــ کردوگفت بهم کوتاه نگاه یه خوردو قهوه یکم

  زی؟نندا تیکه
 فهمیدی کجا از اره ــ من

  برداشت دستشو کردو پوفی
 بود فکر تو انگاری و بود دستش قهوه فنجون هنوزم

 
  سرم ب زد شیطانی فکر یه

 دیروزشه کارهای تالفی نوبت حاال
  کنم فدا جونمم حاضرم راه دراین ولی نمیاد خوشم درسته  بهش چسبیدم
  یادب سرش ب قراره بالیی چه نمیدونه بدبخت میکرد نگام داشت باتعجب

  شد خیرم شده مسخ اونم چشماش تو زدم زل

 �🚫�ایسست لحظه یه
 نمم و   کردنه پرت حواس راه بهترین این  باشه یادتون ها بچه ببینین)

 بشی نزدیک قشنگ و خوب بالحن یکی به اینکه میکنم استفاده ازش خیلی

  نیک عملی نقشتو یبتون تو و شه محوت کامال تا توچشماش بزنی زل و
  B نقشه گذاشتم رو اسمش

 ( چیه منظورم بدونین خودتون  Bنقشه گفتم هرموقع
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 اون سمت بردم اروم اروم و دستم  بود خیرم هنوز اهااا  بودیم کجا خووب
  ودب دااغ چ اخخخخ  روش ریختم و قاپیدم و فنجون حرکت یه تو و دستش

 وگرنه نریختم صورتش رو شد خوب  خودم دست رو ریخت یکمم اخه
  الراجعون الیه وانا للله انا هردومون

 شکیم رکابی یه  کند لباسشو حرکت یه با و پرید جاش از  هوا رفت دادش

  میکشید رخ ب هاشو عضله حسابی که بود تنش  لباسش زیر
  واای   اونور کرد پرت و لباس
  من ب افتاد نگاش
  رفتنه در وقت االن  اوه اوه اوه
 رارف حال در پشه سرعت با و گرفتم قرض وجدان از ام یدونه داشتم پا یه

  مبال پشت دویدم
 ادم عین بگو و من..  خل دختره وایسا داری جرعت اگه ــ زد  داد ارتین
  میکنم حالیت االن میزنم حرف باهات
  حقتههه  بود کارات از یکی تالفی تازه ــ نشدم خفه چرا نمدونم

  رسوند همب و خودش شیرجه یه با
 دارن اورانگوتانی های توانایی اینا بود رفته یادم  کردم غلط خدایا

  بغلش تو شدم پرت گرفت و دستم مچ برم در تااومدم
 امهاد زیاد خوشحالی این شما جون به ولی میده حالی چه بغلش  اووفیییش

 خدابیامرزم اقاجون اسکلت که زد بهم لگدی چنان وجدان چون نکرد پیدا
  میخوایم ماارامش...  بابا چخبره ــ گفت و دراومد قبر تو از

 اوووخییی
 �� گوگولو چه.....  میگناااا این به لرزوندن گور تو و تنش 
  شده شروع بدبختی تازه دیدم اومدم خودم به

 بگو حاال  کوچولو جوجه خووب  ـ گفت و گوشم کنار اورد و سرش
  کنم تنبیهت چجوری

  نداره فایده دیگه
  نمایی مظلوم نقشه سر یریمم

  غنچه لبامو و کردم مظلوم و چشام
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  میاد؟؟ دلت اصال...  دیگه نکن...  جون هویج عههه ــ
  نیاد کرده غلط اصال  میاد ک بله ـ بهم توپید

  داره دعوا باخودشم این اووهوو
   خانوم الی شدی طرف کسی بد با
 ندادی گوش نکن گفتم بهت هرچی بیا
 

  کنه ولم که میزدم پا و دست شتمدا همینجور
 شیم اشنا باهم بیشتر بیاجلو گفته فیل به بچه اخه
 مدار بکر فکر یه اهااااا  ـ گفت و دوشش رو انداخت منو حرکت یه با یهو

 دخترخانوم
  افتاد راه حیاط سمت به و

  استخر تو بندازتم نکنه کنه چیکا میخواد
 تاب رو نشوند منو یهو که میکردم هوار دادو داشتم همونجور
 بست محکم کمربندشم

  تاب به چسبیده و بودم شک تو هنوز
 بازی تاب. اوووممم  ـ گفت مرموز و خوشحال لحن یه با و سرم پشت رفت

 میده کیف
  نههههههههههه چییییییییییییییی؟؟؟

  نداارممم خوشی خاطره سواری تاب از من توروخدا
 ک داد هل و من چناان دفعه یه یمکرد  بازی همسایمون بابچه بودم ک بچه
 فوبیا موقع ازهمون   داره شخصی خصومت بامن نکنه کردم شک لحظه ی

 گرفتم
 جون کن ولم.. میترسممم من توروخددا نه..  هوووییییجججج ــ زدم داد

 میمیرماا...  داری دوس هرکی
 هی..  بهتر چه عههه؟ ــ گفت سرخوشی با و تاب لبه گذاشت ارنجشو دوتا

  زندگی برای بهتر فضای..... بیشتر هوا..  کمتر سانان
 عقب برد دستاشو و ایستاد صاف
  نمیشه وا کمربنده این میکنم هرکار اههههه
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  جیییییییییییییییغغغغغغغغغغغغ
 بودم گرفته خودمو محکم شد کنده جاش از تاب ک داد هل همچی خدایااااا

 میزدم جیغ و
  شد کنده دستاش کنم فک که داد تابم محکم اونقدر

 شد کر خودم گوش که کشیدم قرمز های رگه با پیازی پوسته جیغ یه
  ابرا تو رفتم ایندفعه که داد دیگه محکم هل یه و برگشتم دوباره
 �نگاااا رو هواپیماهه.... خوشملهههه چه اینجا عههههه

  کوچیکن مردم چه
 داد هلم و برگشتم دوباره
  ندیهه نکنم غلط  رو ادمه اون عهههه
 برگشتم دوباره

   بزنه دید درست ادم نمیزارن اههه 
  داد هل دوباره
 میکنه چیکا هند تو  عسله اونکه عههه اوناهاش هااا بودیم کجا خووب
  بدبخت  رفتی دست از که وااقعا شد؟؟؟ تموم توهماتت ـ وجدان

  اووووو  ـ من
 واستوند مند که بده هلم بودم منتظر برگشتم دوباره
 اتادبی استادایه برای هم خودکشی حتی الی ببین   واستوند؟؟؟؟ ــ وجدان
  خاااااک تو دست از کمه

 �😅😅� ـ من
  شد تموم شکر خدارو ولی
 کنی لکلک بامن نزنه سرت به دیگه ـ گفت کردو وا کمربندو ریلکس خیلی

  هاااا
 اََما دیَواَنهَ  مَ  ــ گفت شمالی لهجه با و زد سرش به دست با بعد
  خونه سمت افتاد راه توجیباشو کرد دستاشو شیک یلیوخ
 



170 

 

 میره بز عین  حاالداره خشتکمون  ت اورد مارو قلب صبحی سر االغ
 براخودش

  دنبالش رفتم دویدم
  اتاقش تو رفت دیدم که
 نااافرممممم میزنه مشکوک این
  بیاد تا نشستم یکم
  پایین اومد اروم شدو باز اتاقش در

 قیافه و تیپ نخ تو بریم خووب خووب
  مشکی جین..  طوسی اسپرت پیراهن

 اس تیره رنگایه عاشق کال
  بووود حالت خوش خیلی موهاشم

 دودی عینک و گردنش دور مشکی شال یه با طوسی اسپرت های بوت و
 باالکلش

 �زده تیپ اینهمه میره داره کجا یعنی
   باباهاشون جلو میدون هاکه بچه عین
 میری؟ کجا ــ گفتم یفضول با و جلوش دویدم
  فضولی؟؟ ــ میرفت ور لباسش استین با داشت
 دنپرسی دیگه فضوله حتما میپرسه یکی وقتی خو..  میاد بدم انقدر اهههه
 داره
  بگووو ــ من

 اموزشگاه ــ گفت و بست دکمشو
 چی؟؟ ــ من
  که نمبمو بیکار نمیتونم...  موسیقیم اموزشگاه ــ کردوگفت ای کالفه نچ

  خانوم اف جی بای میرم دارم
  شلغم شده کاری ما واسه حاال  ما دل ور نشسته بیکار رو هفته کل

  میره داره اینکه عههه
  تنهام من دیگه نرو عههه ــ جلوش دوبدم باز

 باش خوب ـ گفت بابیخیالی
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  هوییییج عههههه  ـ من
  چیهههههه ـ کردوگفت درست استینشو ها قرن از بعد باالخره

  ببر ممن ـ من
...  عزیز دوست هی  ـ گفت و شونم رو زد کردو بهم مسخره نگاه یه

  کن درمون خودتو...  هاااا اعصابم رو میره بدفرممم داره توهماتت
 میره سر حوصلم توخونه تنها دیگه ببر منم تو..  بیشور عهههه  ـ من

  پس؟ نرفتی باعسل چرا ـ ارتین
  نداشتم حال خوب ـ من

  داری؟ االن یعنی اهاا  ـ ارتبن
   نمیکنم اذیت بخدا ببر منم...  دیگه نکن مسخره عههه ـ من
 شرط یه به  ـ گفت شده ریز باچشماش کردو فکر یکم

 چیی؟ ــ گفتم باذوق
 یکرد بازی مانلی جلوی که میکنی بازی رو نقشی همون اونجاهم ــ ارتین

  گررررر استفادههههه سووووو
 واست رو مسخره نقش این میخوای همش وچرات ااهه  ـ گفتم زاری باحالت
 کنمم؟؟ بازی
 اروسیریش شر میخوام...   نیستم که ابروت و چشم عاشق  ـ گفت کردو اخم

 اوکی؟... کنم کم
 حاضرشم تا واسا...  بابا خب خیلی ـ من

  تر زود ـ گفت و داد تکون و سرش
  ندی طولش چارساعت قبل دفعه مثل
  دفعه؟؟؟ کدوم

  کوبیدم بهم و در و اتاقم تو رفتم باحرص
  ندی طولش قبل دفعه مث ــ دراوردم اداشو و
 

 میکنم بازم.  کردم خوبی کار خیلیم اصال
  گرفتم دوش و رفتم راحت باخیال
 کردم خشک سشوار با موهامو
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  سرمیره حوصلم خونه ک حییف
 گردونی برش باید زور ب بازار بره اگه که عسلم
 مخوش ازت خیلی  کنم بازی نقش باز و برم پکک بااون عمرااا که وگرنه
 میاد
 اه اه اه

  بستم و موهام
  کف تو بمونن اموزشگاهش دخترای  بزنم خفن تیپ یه
  بود شکالتی رنگ به هاللی پایینش و اش یقه و استینا که کرمی مانتو یه

  میرسید زانوم تا و بود بلند مانتوش
 و تیشکال نوار یه کمرش دور هی و زانو پایین تا و بود تر بلند پشتش و

 پاپیون
 میاد خوشم ها مدل ازاین

 شونه انداختم و کردم بافت مثل رو طرفش یه  ای قهوه ـ کرم شال یه
  اونوریم

 
  پسسسس کجاااموندیییی ـــ 

  اهههههه
  دیگهههه کن صب ــ من

  وایسه دقیقه دو میمیره
 

 صورتم رو ریختم کج حالت ب و موهام از کم یه اهاا بودیم کجا خوب
  کرمی ــ ای قهوه سانتی ۵ پاشنه جلوباز کفشایه کرمی کرپ و تنگ شلوار

  صفااسیتی حاال خوووب
 ای قهوه سایه...  مشکی ریمل یه...  زدم پودر کرم یکم و صورتم

 های رگه با صورتی حال کم گونه رژ...  مشکی چشم خط... پررنگ
  طالیی

  قرمز مات لب رژ
  دخییی دیکر چه اووووفففف
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  ادکلون با دوش یه
 ویجه سوی به پییییش وووووووو برداشتم پرنسیسم کرمی دستی کیف
 کالفس خیلیی انگار  پایینه سرش و مبل رو نشسته دیدم
  ااااماا  دید میشد و تحسین برق تونگاهش  سمتم اومد شد بلند دید تامنو

  تو بکن موهاتو ــ
  براچی ــ و کردم جمع لبامو

  نمیبرمت گرنه و گفتم که همین ـ گفت وصلگیح بی با
 

 �😐�سالمه ۵ فقط کردم احساس لحظه یه شما جون به
 پسر میحرفی اینجوری بچم من مگه

  خوبه همینحوری..  نچ ـ گفتم باسرتقی
  عقب پریدم که تو بکنه موهامو که اورد دستشو بیحوصله
  یزیمیر بهم فیسمو االن نکن ــ گفتم و تو کرد خودم موهامو

  پررنگه خیلی لبت رژ ــ
  ارشاد گشت شده ما واسع اینم اووووف
  خورده یه کردم پاکش خورده یه بادستم
 شممی نابود اونجا برم زشت من االن چی یعنی زنانه حسادت نمیفهمه اینکه

 چیههههه میکنیم بارون تیر همو میشیم رد همم کیلومتری ٨١١ از مادخترا
 منیست که نگین  دیگهههه همینجوریم هممون ؟؟میکنین نگااا اونجوری  من

  میارم در چشماتونو میام که
  چی ینی زنانه حسادت بفهمنن نمیتوننن پسرا این

 (واستاده جلوم که کپکیه این من اصلی منظور ببخشیداا پسرا البته)
  کن سفت شالتو ـــ
  کردم محکمش یکم

 ��شالتو کن درست ــ
 یه شدم  کنی درست نمیخوای ک دار ابطن دیگه بسع بابا اوووف ـ من

 ��محجبه خانوم
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  بریم خوبه ــ
   ارمدربی چشاشو ناخونام باهمین تا بده دیگه گیر یه میخواس دلم  بابا؟ نه

 پرو بچه خودتی وحشیم
 
 

  کردیم پرواز  اووپس و شدیم خوشجلش مشکی فراری سوار
  هدار رفتاری چه دیگه دخترایه با ببینم میخواس دلم خیلی
 مدار دوس ولی بیادااااا خوشم که نه عاشقشن اموزشگاه نصف میبندم شر
  دربیارم دخترارو اون لج
  اییه تیکه بد ارتینم این خداییش ولی
  جذابه و مردونه خیلی
  کردی تعریف هرچی بسه خوبه خوبه  ـ وجدان

  دیگه میگم راس خو ـ من
 بینمممممم؟؟ب کیو باید بگی راست تو نخوام من اخه  ـ وجدان

 دیگههه بگم دروغ باید بگم راس نخوام اگه من چون... خودتوووووووـ   من

  بیساره  فالنه نگو دروغ میگی و میای تو صورت اون در باز و
  نداره فایده باتو بحث هههی ـ وجدان

  نکن شروع اول از پس ـ من
  رسیدیم که بود ٩ ساعتایه

  شیک و بزرگ ساختمون یه
  امد خوشمان داره اموزشگاهی چه انافم بی به به

  شو پیاده ـ گفت و کرد باز کمربندشو
  شدیم وارد باهمدیکه و پایین پریدم
 زمین فک چسبید فکم که بود شده چیده مدرن انقدر خوشملههه چه
 جایی همچین بعیده تو از هویججج باباا

 ششتپ گندیده دختره یه که میز یه سمت رفت اروم و ریلکس خیلی ارتین
  پیشش برم کرد اشاره من ب زدو حرف یکم بود
   کنارش رفتم ها بچه عین
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 کالس میای بامن ـ گفت گرفت دخترخ اون از برگه چندتا ک همونطور
  نمیکنیااا خوشمزگی و خودشیرینی ولی
  گفتم و کردم جا ب جا روشونم و کیفم
  بووق پسره مردشم کشته من انگار میگه همچین حاال اوووف ــ

  بچه بزن حرف درست ـ گفت کردو مرتب هارو هبرگ
  شده؟ باورت نکنه..  نمیخوام  ـ من

  رو؟ چی ـ گفت کردو نگام کالفه
  رو چی همه ـ من

 بعدا زیاده کارش ایناها ــ گفت دختره ب و میزو رو گذاشت هارو برگه
 طخ باشه حواسش حساسن ها وسیله بگو دار انبار ب فقط میرسم بهشون
  نیفته
 خوردن پول کلی

  اقا چشم ــ دختره
  سرش پشت منم افتاد جلو دادو تکون و سرش
 احوال و سالم باارتین میشد رد هرکی شدیم بزرگ و طویل راهرو یه وارد
  میکرد پرسی
   سرش پشت منم داخل رفت کرد بازش و ایستاد در یه جلوی
  ایستادن همه شدنمون باوارد
  پسر تا ٠١ بودن تردخ تا ٨۵ حدودا  هس شلوغم چه واای
 نمیدونستیماااااا ما و بوده ای نخبه چه هویجم این

 فاونطر صندلی میزو سمت رفت و کرد خشک سالم یه درجوابشون ارتین
  پنجره کنار
  وسط اون موندم منم
  کاراموزم خودشون مث منم کردن فک بقیع
 رشناک خالی صندلی ب و  بشین اینجا بیا کوچولو خانوم ـ گفت پسره یه

 کرد اشاره
 که طرف همون برم خواستم وایسم وسز همین ک نمیشع دیدم خوب منم
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  اینجا بیا  الینا نه ـــ
 ارتین حرف بااین بیرون افتاد چشاشون همه

 و من اینکه حال به وای میشدن مسلح داشتن نشده هیچی هنو که دخترا
  کنه معرفی عشقش
  یرفتم ور گیتارش با داشت    ایستادم کنارش رفتم
  هستم منم انگار نه انگار

  شستمن میزش رو و صندلی رو گذاشتم و کیفم پرویی با شد خورد اعصابم
  گرفت درد پام واالاا

  گیتارش وقت سر رفت دوباره و کرد بهم نگا یه
 انگولکش میترسیدم منم ک جوری بود جدی خیلی ارتین خودمونیماا ولی
  کنم

  داشت فرق میکرد یشوخ باهام که ارتینی بااون خیلی
 براخودش  زهرماریه برج پا یه االن بچم  ؟ کردین فک چی بلههه

  ؟؟ همراهتونو خانوم نمیکنید معرفی..   اممم...  استاد  ــ
  بود تهگرف قیافه خیلی ولی نبود بد  کردم نگاه زد حرفو این ک دختری به

 گفت و شد ندبل کنارو گذاشتش رفت ور کوفتیش گیتار اون با که یکم ارتین
 خانوم الینا..  بنده عشق ایشون...  چرا ــ

  شد وا گراز اندازه همه دهن
  بودن اندازی تیر اماده ک دخترا

 �� خوشبختم اشناییتون از سالم ــ گفتم و زدم لبخند پرو خیلی منم
 

  خوبی بچه عجب
  دخترا بعضی و پسرا بیشتر االبته دادن جوابمو توکی و تک

 میکشیدن برام ترور نقشه داشتن کنم فک که بعضیاشون
  استاد مبارکه ــ گفت پاشد پسرا از یکی
  سرش پشت زدن دست ام بقیه
 ســــــــاکــــــــت ـــ
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  شد تموم معارفه
  اییش میزنی داد چرا هویج اخه

 ردک شروع و برداشت گیتارشم همه روی روب و وسط گذاشت شو صندلی
  گفتن مذخرف ب

  نمیفهمم هیجی چون خرفهمذ من واسع البته

 �� نمیفهمن چیزی اونام کنم فکر بقیهههههه ولیییی
 گفتمی ک کارایی و میدادن گوش ارتین حرفایه ب داشتن جدی خیلی پسرا

 میکردن و
 بخاری ازشوک گرنه و بودن اومده ایناها و عشوه برای کال که هم دخترا
 هاااا بعضیاشون البته نمیشه بلند

  نمیرسید زمین ب پاهام اوووخی میز ب میزدم اروم و ممیداد تکون پاهامو
 بلنده خیلی میزه این نیستااا کوتاه قدم
  کافیه همینقدر امروز برای خووب ــ

 ثلم شماهام مطمعنم چون دیگه نمیگم بهتون گفت بهشون دیگه کار تا چند

 ننمیفهم ک اونایی چون ولی بفهمینااا شاید بعضیاتونم البته    نمیفهمین من
 اکثریته بت  رای  نمیگم پس بیشترن

 ��ارهههههه؟؟؟ ــ وجدان

 ��ارهههههههههههه ـ من
  ایستاد میزش پشت اومد شد بلند ارتین
 عسل حلق تو اخمات  اخماشو اه اوه

  برین میتونین ـ گفت جدی باصدای
 یشتریب توضیحات نمیخواین استااااد ــ گفت و شد بلند حرص با دختره یه

 ؟ بدین اجانالین درباره
  نداره لزومی ـ گفت و کرد نگاهش بااخم ارتین

  مبشناسی بیشتر ایشونو میخواد دلمون... استاددد چرا ـ گفت پسره یع
 نداره لزومی بازم ــ گفت اخمه باهمون ارتین
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  ردمشاگ که واقعا    بکنه شرشونو بخواد ک باارتینه حق  پروین چه ایناها
  پرووو اینقدر

  دارین یکارچ مردم زن ب
 مـــردم زن اوووووهووووووو

 بـــیـــرون ؟؟؟ هسین چی منتظر پس ــ کنم فک شد خورد اعصابش ارتین
  بیرون رفتن خداحافظی یه با چندنفرشون و شدن بلند ها بچه
  میدادن جولون کالس تو داشتن چندتاییشون هنوز ولی
  ارتین سمت اومدن شدن بلند دختره چندتا
  اهههه دیگه ینگمش برین اووف

  کیه؟ شما تولد استادد ــ
 میارین؟ تشریف  منه تولد فردا پس استاد ـ
  استاد ــ
  استاد ــ

  میشد سرازیر هویج طرف ب پیشنهادات از موجی وهمینجور
  حناق و استاد
  درمون بی درد و استاد
 من ــ گفتم ارتین ب رو و برداشتم و کیفم و پایین پریدم رومیز از اهههه

 ماشین تو یرمم
  داد تکون و سرس

  میمیره بچه اخه...  باشه بگه نمیتونه اووووف
  بود روم دخترا نگاهای میرفتم داشتم ک همونجور

  کردم برخورد اشوان با اتفاقی خیلی که شدم سالن وارد
  طرفا ازاین...  کوچولو ابجی سالم....  عهههه ــ اشوان
  بودم تنها خونه اخه اومدم باارتین ... دادشی سالم ــ گفتم و زدم لبخند

  میرفتی؟ جایی..   اهااا  ـ گفت جیبشو تو کرد و دستاش
  بیاد ک االناس ارتینم...  ماشین تو میرم اره  ـ من

  کجاست؟ االن...   ااا ـ اشوان
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 ضرب بااوون البته...  کالسشه تو ــ گفتم دخترا اون دست از حرص با
 (وق وق  دورش به سگا...   تبق تبق ها افاده) همیشگی المثل
 متیپ ب نگاه یه بعد اجی؟ شده حسودیت ــ گفت باخنده کرد غش خنده از

  سرتری همشون از که تو ـ گفت و سوتیزد کردو
  مرسییییییییییی ـ گفتم و زدم گشادی لبخند
  دارم کوچیک کار یه ارتین با که برم من دیگه خوب  ـ اشوان
  باری؟ کاری
  سالمت ب..  نچ ـ تمگغ و خندیدم
   کوچولو خانوم فعال ـ اشوان

  کرد پرواز ارتین کالس سمت ب و
 بیاد ارتین تا نشستم ماشین تو
 

  ... اوردن رو تشریفشون اعالحضرت مین ٨١ از بعد حدودا
 تشنهههههه گشنهههههههه که منم بود ظهر ٨٠ نزدیکایه دیگه ساعت

 خستهههههههه
 مبری..  جون شوکول خووب ـ گفت کرد کمتر و ضبط صدای که درحالی

 بزنیم؟ توپ ناهار یه
  هست گشنمم اره ـ گفتم خوشحالی با

 تورانرس یه سمت ب بریم بزن پس ـ گفت و کرد بیشتز و سرعتش ارتین
  عالیییی

  بود اومده سراغم ب باز ریزیم کرم
 ؟بشینم فرمون پشت میزاری..  جون هویج ــ گفتم و دادم قورت و دهنم اب
  نه ـ گغت و انداخت بهم نگاه یه
  ابوالهول مجسمه میشه یهو باز  میخنده لحظه یه  نداره روانی تعادل کال
  ولی هه  نه گفت قاطعم چه
 که نمیارم کم  ملیم تولید  الیم  من
  عسل جون دیگه بده ـ من
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 نووووووچ ــ ارتین
 چین نقطه بوق پسره اهههه
  میکنم قهر منم نده باشع
  نزدم حرف باهاش دیگه و پنجره سمت دمکر و روم
 شه سبز تا میکشه طول سال ٩ اینم حاال اههه ایستادیم قرمز چراغ پشت
    رفت ضعف گشنگی از دلم که میگفتم پرت و چرت باخودم داشتم
 کنم وفتمک که شد پیدا کوفتی یه شاید کردم باز و داشبورد در بهش توجه بی

  ردک جلب و توجهم شکل مستطیلی هجعب یه که میگشتم همینحور داشتم
 ینی کیه واسه  کادویه یه اینکه عههه
  چــیه؟ این ــ گفتم ارتین به بهش خیره و داشتم برش
 تمسم ب سریع دوباره باز ولی گرفت نگاهشو باز و کرد نگاه یه ارتین

  کشیدش دستم از وحشیا عین و برگشت
  کرد همچین چرا واااا
  ؟؟؟ نکردی که بازش داشتی؟؟ برش براچی.  گفت عصبانی حالت ی با
 بازه نیسی کور که خوبه   اصن؟؟ گذاشتی تو ــ گفتم ناراحتی و حرص با

  ایاااااا؟؟؟؟؟؟؟
 فهمیدی؟؟؟؟ نمیزنی دست بهش دیگه ــ گفت و شیشه جلوی انداختش

 یییچ انگار حاال...  بابااااا خوووب ـ گفتم و نشستم ناراحت و سینه ب دسن
 هست
 قدرمچ بود؟؟ کی مال ینی  شدم خیره بیرون ب و شیشه به چسبوندم و سرم

  بود خوشرنگ و خوشگل
 بودم کرده بازش و بودم نگفته بهس کاش اهههه

 
 اونم وت رفتم و شدم پیاده و نموندم منتظرش ایستاد شیک رستوران یه جلوی
 ومر ب رو ارتینم ک نشستم و کروم انتخاب رو میز یه  میومد سرم پشت

  ستنش
 دارین؟ میل چی.   بخیر ظهر.....  سالم ـ گفت و اومد سمتمون ب گارسون
  دلستر یک و مخلفات با مخصوص سلطانی یه... بخیر ظهر ـ ارتین
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  اشتهااااا خوش چه
 بانوی شما و ــ  گفت من ب رو و نوشت تبلتش تو چیزی یه گارسونه

  جوان؟
  مشکی نوشابه یک و کوبیده ـ من

  ما کوبیده عاشق
 اونور رفت مبشه اماده سریع گفتن با و نوشت گارسون
 ونام با بازی پیام به گوشیم تو کردم و سرم و نداشتم و هویج اون حوصله
 کرشف بود معلوم ولی  فضولههههه ازبسسسس میزد دید و اطراف که ارتینم

 دیگس جای
 کنار بزاز کوفیتیو گوشی اون لحظه یه ــ
    کرد نگاش و اومدم خودم ب عصبیش صدای با

 �😂��نمیزد مو هویج با شما جون
 رویت ایتو افسانه اخالق اون و تو زیبای قیافه بشه؟ چی ک کنار بزارم ـ من
 کنم؟

  مثـــال بیرون اومدیم ـ گفت کشیدو ای کالفه هوووف
 مثــال ـ گفتم مسخره ب خودش عین منم
 

  بود اییغذ عجب   شدیم مشغوب سکوت در و اورد رو غذاها گارسون
  بحرفم باهاش نمیبینمش زیاد کال که مریم  شدم خسته حسابی امروز

  اصال نیستن که امیرخانم و زیباجون
  نباشی خسته که عسلم
  هیچ کال که هویجم این

  ... که وجدانم
   بابام مامان عههه
 افتادی یادشون عجب چ ـ وجدان

 حوصلشون ها بچه بگم نمیام هی ولی میزنگم ها موقغ بعضی..  خفه ـ من
 میره سر
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  بابا ب زنگیدم و دراوردم و گوشیم
  دخترم؟ بله ــ بابا
  مانگیریاا از خب یه ؟ خوبی بابایی سالم ـ من
 انقدر تازه زدیم حرف باهم تازه ک ما بال ای..  خوبم دخترم مرسی باباــ
  ندارم سرخاروندن وقت اصال هست گرفتاری و کار اینجا
  بگیر خبر یه بچتماا نم حاال خووب  ـ من
 خوبن؟ بقبه خوبی؟ میگزره؟ خوش چخبرا..  منو نخوری باشهه ــ بابا
  خوبه و عالی چیزم همه ممنون خوبی همه بله ـ من
 .....دخت خداروشکر خووب  ـ بابا

  باشه باشه االن اومدمممممم
 میزنم زنگ بهت باز برم باید من دخترم ــ
  خداحافظ من از
 بابای..  بابااجون یباش موفق  ـ من
  مامی دست رفت گوشی کنم فک

  ؟ مامان خوبی الی سالم.  مامان
  شماخوبی؟ عالیم ـ مامی سلم ـ من

 ینکن شیطونی  باشی خانوم هاا باشه حواست الی   شکر خوبم منم ـ مامان
  نبریاا ابرومونو

  مامااان بابااا ای ـ من
 خودت مواظب برم باید هالف من خوب.  برم قربونت ـ گفت خندبدو مامان
  خداحافظ برسون سالم باش
  بای...  شما همینطور...  چشم ـ من
 قطعید تماس و
  بودا شده تنگ براشون دلم
  ؟؟ بود مامانت ــ

  من حرفای ب گوشش و بود جاده پی نگاهش که کردم نگاهش باحرص
  امان؟؟م مامان میگم دارم ساعته ۵کری.  بود خدابیامرزم اقابزرگ نه ـ من
 بودن تر باهوش یکم مردم قدیما میاد یادم
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  منو نخوری کردوــ عوض رو دنده
 خورنیستم اشغال نترس ـ گفتم و کیف تو انداختم گوشیو
  بود برعکسش که تاحاال عهه ـ ارتین
 داره عینک ب نیاز چپرچالغه تو چشای.  نبوده برعکس ـ من

 بچه نداره فرقی توحال ب نزارمچبزارم عینکچمنــارتین
 بیا افه بعد بزار تو حاال ـ من

 نگفتچیزی خندیدودیگه
 

  خونه رسیدیم
  بچه این گوریه کدوم نیس معلوم  نبود که عسل
 مانداخت باحوله و خودم و گرفتم دوش یه و رفتم منم  اتاقش رفت ارتین

  روتخت
 برد خوابم زودی بودم خسته بس از   میده کیفی چه اخخخ

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  شکست دستم خدااا اییی اهههه اخخخ
  چیشدددد  اووف پریدم خواب از دستم گرفتن درد با

  بده مرگت خدا تخت پایینی چوب به بود خورده دستم

 ��شبهههه ١ نگاا و ساعت اوه اوه
 اووف نمیبره خوابم شب باز

  اتاق تو باشه نیومده کسی خداکنه خوابیدم اینحوری چرا من عالم خاک
  پایین کردم حمله و پوشیدم لباسامو پریدم سریع
  میپزید غذا و  بود اشپزخونه تو مریم فقط نبود کسی
  جوون مریم سالم ــ گفتم و اشپزخونه تو رفتم
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.. . شدی بیدار...  الی سالم عهه ــ برگشت سمتم ب صدام شنیدن با مریم
  بکشم شام برات بیا
  اوکیی ــ من

  دهنم گذاشتم نون تیکه یع سرمیز نشستم
  فقیرانه چه اوووخیی
  کجان؟ بقیه ـ گفتم میخوردم نون که هموجور

 اقا..  ندارم خبر نیست که خانومم عسل...  میدونی و خانوم و اقا ـ مریم
  خوابن کنم فکر اتاقشونن ارتینم

  اخه میخوابی چقدر خواب خوش هویج اوووف
  اوکی اهاا ـ من

 ور میریخت خورش که درحالی و میز رو گذاشت و برام کشید برنج مریم

  بنده دستم من  بزنی؟ صدا ارتینو اقا میشه جان الی  ـ گفت ظرف
 باوووشه ـ گفتم و شدم بلند ناچار به
 
  افتادم راه ها پله سمت ب

  مرگت خبر دیگه بیا پاشو خودت اهههه
  زدم دوباره   نداد وابج زدم در به تقه چند و ایستادم اتاقش در جلوی
  نداد جواب

  نیست کن وا در ااین نخیررررر

 ��؟؟ کن وا در ـ وجدان
 �خفه ـ من

 تو فتمر و کردم باز و در وایسم همینجا دیکه سال تا باید بره پیش اینجوری
  خوابیده لباس با یه عجبببب چههه
 پکک..  گالبی..  جون هوییج... هویجج  ـ گفتم حوصله بی و کنارش رفتم

  خرررررررررر..  اورانگوتان.. 
  هستم جات من برو گفته قطبی خرس به این نخیرررر

  شیطانی فکر یه
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 جججهوییییییییییییییییییججججججج ــ زدم داد و گوشش کنار بردم و صورتم
  کانگورو یا ارتینه کردم شک لحظه ی ک پرید خواب از جوووری
  اونور شدم پرتاب

  میزد نفس نفس و بود نشستع ژولیده موهای و رخما و قرمز باچشمای
 هرهز پسرمردم کردنت بیدار بااین الی سرت تو خااک شد سقد بچم اخییی

  میشد نابود شک شدت از داشت خوشگلش و جذاب صورت شد ترک
 

 �😃😃�شدی؟ بیدار ـ گفتم جلو رفتم قدم یه باز نیش با
 ����زدی؟؟ جیغ تو.. ت   چتهه؟؟ ـ گفت و کرد نگاهم گیج ارتین

 

 ��  پانمیشی میزنم صدات دارم ساعته ۴ بلههه  ـ من
 چل و خل دختره ــ گفت و عقب سمت ب کرد هدایا موهاشو و شد عصبی

 تهسک بود نزدیک  �😡😡�میکنن؟؟؟ بیدار خواب از اینجوری رو کسی

 �کنممم
 ��نمیشی ملحق ایزدی رحمتِ  به ندی دق مارو تا تو  نترس ـــ من

 �😤😤😤���بیرون گمشو  ـ گفت و کرد نگاهم بااخم

 ��شااام بریم پاشو..  میزنیی داد چرا چتهه ـ من

 ��بــــیــــرون ــ زد داد دوباره
 سه گشنم انقدر   بمونم مبخواد دلم خیلیم انگار حاال  میرم باشه خوب ــ من

  بخورماااا تورم سهم که
 اب کنم فک اخخح  صورتم وت خورد صاف ک کرد پرت طرفم ب رو بالش
  کردن پرش اهن

 �😣�شد داغون صورتم  دیوونه چتهه ـ من
 اشیب تاتو  حقته ـ گفت و تخت زو گذاشت برداشت رو بالش اومد شد بلند

 �😈😈� نکنی بیدار اینجوری و من

 �😌😌�?�� همینه نشی پا ادم عین هرموقع ــ من
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 بستم و در و بیرون دویدم
 
 یزیکیف چه لفظی چه باشیم داشته درگیری یه روانی ایدبااینب همیشه ما کال
.. مرغ ... بود فسنجون خالی جاتون خوردن به نشستم و اشپزخونه تو رفتم

    خوردم عالمه یههه ازهرکدوم   برنج..  قیمه
  بود نیومده هنوز ارتین

 خوردی ک غذاتو..  اتاقم میرم من جان الی ــ اومدم خودم ب مریم باصدای

  گازه رو ارتینم اقا غذای..  اینجاهارو میکنم مرتب میام خودم باشه زارب
  بخیر شب
  بخیر شب...  باشه اوکی...  بود عالی دردنکنه دستت  ـ من

  بیرون رفت و زد لبخندی
 

 یشیطان فکرایه این دست از امان اما  خوردم دوباره و انداختم باال ای شونه
  کهههه نمیرارن راحت و ادم
 
  برداشتم یخچال تو از رو مرغ تخم و عسل و خامه رفتم شدم ندبل

  ها قیمه تو ریختم و عسل
 فسنجون تو ریختم هم هارو مرغ تخم
  ها مرغ رو ریختم هم رو خامه

 
 دنبو ضایع خیلی بازم ولی شد عوض رنگاش یکم زدم بهم خوب همشونو

  نمیرفتم لو
. .. و لیوان و بشقاب یزوم رو گذاشتم اماده و کشیدم بشقاب تو غذاهارو
  گذاشتم
  بخوره اب میخواد ک میشه بد حالش بخوره غذاهارو وقتی مطمعنن

  ریختم نمک  و وزدرچوبه فلفل عالمه یه توش و ریختم اب لیوان تویه
  زدم هم خوب



187 

 

  شد عوض ای ضایعه طرز ب رنگش اب
  میرم لو ک اینجوری

 دور ریختم و اب
 که زدم قرمز غذاسی رنگ و قرمز فلفل مشوه و کردم اب و لیوان دوباره

  البالو شربت شبیه شد
 میکنهن فک چیزا این ی شه بد حالش ک موقع اون بعدشم ابمیوس میکنه فک
  بره دهنش بد مزه میخواد فقط
  شد اماده چی همه
  میکردم فکر هم همونجور و خوردم پرتغال اب یکم سریخچال رفتم
 چایی هی با اونم میگرفت درد دل یع فوقش باباا نه بیاد سرش بالیی نکنه
  حله نبات

  نخوابیدی؟ هنو تو ــ کردم نگاهش و دراومدم فکر از صداش باشنیدن
 وبخ نه..  ن ــ گفتم و کانتر رو گذاشتم استرس با و پرتغال اب لیوان
  هنوز
  داشتم کار..  ک
  خوردی؟؟ شام ـ گفت و کرد بهم مشکوک نگاه یه

 بعدا من بخورین شما گفت مریم  ارع ــ گفتم و کردم یسخ زبونم با لبامو

  تویه سهم ایناام ــ گفتم و کردم اشاره میز بع   میکنم جمع
  گفتـ و صندلی رو نشست و کرد نگاهم مشکوک بسیار و شده ریز باچشمای

  خوبی؟ تو ــ
  ؟ چطور اره اره ـ من

  هیچی ـ گفت و بردلشت چنگالشو قاشق
 طتالف بدددد روانی خل این نبود خودم دست    بودم گرفته استرس یکم

 میکرد
  کشید برنج خودش برای یکم

  بریزم چیزی برنجش تو رفت یادم ااههه
 خیلیه خودش نشه الراجعون الیه انا و للله انا و بخوره همینارم وللش
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 نمیخوای ــ گفت و کرد بهم نگاهی یه دوباره و برداشت مرغ کمم یه
  بخوابی؟

  باش راحت تو  هنوز نه..  ن  ـ گفتم غذاش به خیره
  شد مشغول و انداخت باال ای شونه

 شد جمع صورتش دهنش گذاشت رو قاشق اولین تا
  داد قورتش و جویدش زور به

  میدههه رو مزه این چرا  بود؟ کوفتی چه این اههه ـ گفت باچندش
  میگه چی نمیدونستم مثال من

 بود؟ چی مگه  ـ گفتم و دادم نشون متعجب و گیج و خودم الکی
  میداد خامه ی مزه...  مزه ــ کردوگفت مزه مزه دهنشو یکم
 خامه؟؟ چیییی؟ ـ من
 عی سریع و خورد قاشق یه فسنجون سراغ رفت و کرد بهم خیره نگاه یه

 خوردد قیمه دیگه قاشق
  دستشویی تو رفت دیدم که رفتم دنبالش منم بیرون دوید داد قورت تا

  میومد زدنش عوق صدای
  میترکیدم خنده از داشتم
 ـ تمگف بانگرانی مثالاا و زدم در ب تقه چند اروم و دستشویی در دم رفتم

 ؟؟١یهو شد چت خوبی؟ ؟؟ ارتین
  شده ها مرده شبیه   بیرون اومد پکر قیافه با
  دنبالش رفتم بانگرانی مثال منم اشپزخونه سمت رفت خم خم

  یدکش سر نفس یه و برداشت و میز رو لیفلف ــ اب لیوان نبود حواسش
  بیرون میزد اتیش دماغش و دهن از خورد وقتی که واااایی
  سوووختمممم اخخخ ــ و زد فریادی
  زیرش گرفت و سرش و  کرد باز رو اب شیر سریع
 ؟؟ اب زیر میگیری سرتو  سوخته دهنت خوب پسره عهههه
  بخندم ستمتمیتون ولی بودم شده قرمز خنده از خداا اخخه
 میشد ضایع چون
  واستاد جلوم اومد خیس صورت سرو با کذشت ک کم یه
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 بیعیط طبیعی باشم طبیعیمنه کاربفهمه نباید واستادم جلوش همونجور منم
 
  یهو؟؟ چیشد ـ من
  ؟؟؟ نمیدونی خودت ــ گفت و گرفت و صورتش اب
  فهمیدههه نکنه

 
  کندس پوستم بفهمه اگه واای
    رفتیم لو اینکه ثلم دوستان خوب
 رستوران ناهار صرف برای هم جمعه هست ٠١ قطعه زهرا بهشت من قبر

  بیارین تشریف بیتا
 

 کردی؟؟؟ اینکارو چرا ــ گفت حرص و باعصبانیت
  کردم؟؟ چیکا مگه..  من..  من ـ من

  بود شده وحشتناک قیافش
  کردم روی زیاده خیلی کنم فک
 ترسبا اونم دادم قورت و دهنم اب
 

 میومد سرم بالیی  االن اگه احمقق هااا؟؟؟؟دختره کردی چیکار ــ ارتین
 میخواااستی غلطی چه بدونم میخوام نه بکنی؟؟؟ میخواستی چیکار

 بکنیییییی؟؟
 
  بکپ برو..  نیومد که حاال ـ من

 گرفت و دستم که کنم فرار سریع خواستم
 

 از بیرون بزارم پامو تااومدم و کشیدم و دستم شد خطری دیگههه خدایااا
  گرفت و دهنم جلوی و کرد بغلم محکم پشت
  کردم غلط نمیکنگ اذیت دیگه کن کمکم خدایا واای
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  بودم گرفته محکم و  بود گنده ازبس نمیشد میزدم پا و دست هرچی
  بوسید داغ گلومو زیر و برد باال و سرم
  ؟؟ کرد چیکا
  ... این حاال میکشتم داشتم اینو من

  ما ب پولی یه بده این ب عقلی یه خدایا
  دراورد و گوشیش و صندلی رو نشوندم زور به
  میرفتم در وگرنه بود گرفته محکم منو

 �😐�غذاداد سفارش و طزد زنگ
 بهم شد خیره و  میز رو گوشیشوانداخت

 ــ نمیگرفت اروم مرده صاب زبون این بازم ولی میمردم ترس از داشتم

  بخوابم برم میخوام..  کن ولم..  برده مااتت..  چیه... چ
  خواب واسه هست وقت حاال ـ گفت خونسرد خیلی

  صندلی رو کوبوندم محکم و گرفت و دستم که شم بلند خواستم
  شد صاف کامال مبارک باسن اخخخخ
 ک همونطور و شد بلند و کرد پوفی که کردم نگاهش اعتراض و بااخم
 توش زا بلند پارچه تیکه یه و کابینت یه سر رفت بود گرفته و من دست

  دراورد
 هک کنم بیداد و داد خواستم نشد زدم پا و دست هرچی کنههه چیکا میخواد
 پشت به بست دستامو و صندلی رو انداختم محکم و گرفت و دهنم جلوی

 در ب سالم جون االن ممکنه کنی جیغ جیغ بخوای  ـ گفت باتهدید   صندلی
 میارم سرت ب بالیی بیارم گیرت بعدش عهدف که اینجاس نکته ولی ببری
  کنن گریع حالت ب اسمون مرغایه ک
  دانی خود
  شو خفه پس
  کردم غلط خداااا ای میگه راس
  اومد درد دستم  کن ولم دیوونه احمق شیکست  کن وا دستامو ـ من
 بکش درد تو یکمم... نداره عیبی ـ گفت و  صندلی ب داو تکیه
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 نخاله بااین چیکاکنم تنها بیش نصفه من حاال  بیرحم
 

 رسپ یه با بعد چندمین و بیرون رفت و شد بلند   اومد ایفون زنگ صدای
 داخل اومو غذا

 لیوان تو ریخت هم نوشابه ریخت بشقاب تو خودش واسه غذاشو
  خوردن ب کرد شروع و

  میداد نوازش بینیمو کباب جوجه بوی
  کردم هوس اخخخ
 حاال نبرم وابروم شکمم بخاطر  باو ولش
  خسیییییس نزد من به تعارفم یه و خورد بااشتها غذاشو تمام خر عین

 فتر اشپزخونه از شکرت خدایا گفتن با و کشید سر نفس یه نوشابشو

 ��بیرون
 کـــــــرد؟ ول  همینجوری منو

  تو اومد دوباره کنم جیغ جیغ تاخواستم
 رسیدهن در به هنو که رارف به گذاشتم پا نبود جایز موندن   کرد باز دستامو
 ها پله سمت رفت و کرد بغلم بودم
 کنه کا چی میخواد این خدایا
...  نکنن وللممممم.....   ارتییییین زمین بزار منو....  کنننن ولم ــ زدم داد

 ......مر....  مریممممممم
  شو خفه ـ گفت خشم با و گرفت و دهنم جلوی
  بست و در و شد اتاقش وارد
 لقف و در من به توجه بی  وایسادم تخت اونور پریدم  زمین شتگذا و من
 کرد

 خوب که موقع اون...  کوچولو جوجه خووب خوب ـ گفت مرموزی بالحن

 ازت چیزی...   بگیره گازت بخواد ببره اقا اگه نگفته...  میزدی نوک
 نمیمونه؟

  نیستاا مهربون همیشه ببره اقاا
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  میدم نشونت چشمشو یه امشب حااال
  کرد نگاهم خیره و تخت رو نشست
  بودم اش خیره منم و بخورم تکون نمیتونستم که بود مرگم چ نمدونم
  نمیومد در صدام

 
  بست چشماشو و کشید دراز اروم
 خو کنم غلطی چه اینجا من االن  وااا

  ابی؟نمیخو  ـ گفت بسته باچشمای که میکردم نگاش داشتم گیج همینجور
 

 واال مونده همینم..  بخوابم پیشش من میخواد کپک این  چیییییی
  بودم فرار راه فکر ب و ندادم جواب
  و من جیغ اونهمه نشتید چطوری مرده انگار که مریمم این

 شخواب مریم: )  میگفت داشت که ذهنم تو اومد عسل نحس تصویر ناگهان
 (نمیفهمه بترکونی گوشش کنار هم توپ  سنگینه خیلیی
 امشب تمومه کارم  بگووووو پس اااا
 
  تخت رو افتادم ک کشید و گرفت و دستم تخت رو نشست یهو

  افتاد کار به مغزم
 تینار.. کن ولم.   کن ولم ــ میگفتم جیغ جیغ با و میکشیدم عقب و خودم

  ... کن ولم احمق
  تخت رو خوابوند و من توجه بی اون اما

  کشید دراز کنارم خودشم
 بیفته بدی اتفاقات هممکن کنم فرار باید واای

 
 رو انداخت پاهاشو  خودش سمت کشید و گرفت و دستم  که پاشم اومدم
  پاهام

  کرد حلقه دورم دستاشو و
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  سرم رو گذاشت سرشم
 گرفته اشتباه عروسک با و من خر احمق

... غ..  برم بزار توروخدا...ت...  ارتین.. ارت ــ گفتم لرزون باصدای
  کردم غلط..  نمیکنم اذیت دیگه  کردم...کر..ک غلط
 ابفهمیت رو ایندفعه میشی تنبیه ــ گفت و کرد نگاهم تفاوتی بی بانگاه

 یطونیش بــــــد کنم شبطونی بخوام من بودم گفته بهت....  نکنی شبطونی
  بیین عملی حاال...  ندادی گوش...  میکنم

 �� کردم غلط خدااا ای
 
 اهااا اووووممممم....  کنم چیکاار خووب ــ گفت و کرد بعم اجمالی نگاه یه

  باشی داشته من از یادگاری یه چطوره
  داشتنت صاحاب نشونه هم یادگاری هم ــ شد تر خشن لحنش
 االااغ؟؟؟ منی صاحاب تو   میکردم نصفت وگرنه گیره کارم که حییف

 
 یزهچ... نه...  من.. یعنی.. نه...  ببین  ـ گفتم ترسیده صدای باهمون ولی

 چیکاکنی؟؟...  میخوای....م...  تو.. 
 
 قبع رفت شدت به سرم   کشید موهامو و سرم پشت برد دستشو توجه بی
  شد صورتش با مماس صورتم و

  میکردم نگاهش ترسیده باچشمای
  بوسید اروم و گلوم زیر برد و سرش یهو

  نرم در تا بود گرفته سفت ولی  کنه ولم زدم پا و دست
 انچن و گلوم زیر برد و سرش دوباره   بیرون اورد و سرش کم یه همینکه

  شد روون درد از اشکام و کشیدم جیغ که گرفت گلوم از گازی
  بیشعور خر شن میمون هات بچه...  شی کچل الهی..  کنه خدالعنتت

 رنگ نگاهش دوباره ولی کرد تعجب اولش کرد نگاهم و عقب رفت یکم

  اومد؟؟ دردت ـ گفت و گرفت تفاوتی بی
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  دیگه یکم  ـ گفت دوباره بگم چی یه تااومدم
  گرفت گاز و گلوم زیر برد و  سرش دوباره
 خرر میکشمت بخدا میکشمت  خدا اخخ
  اومد؟ دردت  ـ وگفت کرد نگاه بهم
  بخندیم هم دور میکنم اجرا و شکسپیر داستانایه از قسمت یه دارم نهه

  اومد دردم ک معلومه خوب
  نگفتم هیچی ولی
 یگهد یکم.. اممم  ـ گفت و انداخت گلوم زیر به نگاهی یه   باال برد و سرم

  میخواد
  ....ارت..نکن...ن... ن ــ گفتم ترس و پته تته با

 رفت در جونم  گرفت و قبل محل همون دوباره که باگازی ولی
 

  بود گرفته دردم واقعااا   بود گرفته شدت ام گریه
  شد قشنگی یادگاری.. اهااا ــ گفت بالذت انداخت گلوم زیر به نگاهی

 
  صورتم به افتاد نگاش
  اومد خودش به تازه کنم فک
 نوازش کرد شروع و  دارع  درد کم یه اولش ــ گفت بانگرانی سریع و

  بود گرفته گاز ک همونجایی کردن
 اب شوخی...  دختر شد خودت تقصیر ــ گفت میکرد نوازش ک همونجور

 کردی امشب تو ک کاری اونم...  این از بدتر مشاید داره بدی عواقب من
  ... اون حاال کردم شوخی یع فقط من  احمقه واقعا
  .. برم میخوام..  کن ولم ــ گفتم و زدم پس و دستش
  شد؟ بهتر دردت ــ گفت کردو نگام بااخم
  کن ولم نه نه نه ــ گفتم و سینش به زدم
 بهت ولی گرفتم گاز محکم خیلیی که میدونم ــ گفت و گرفت فاصله ازم

   بودم داده اخطار
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  کن ولم کردی کارتو باشه باشه ــ تر عقب رفتم منم
 روسکع میمونی همینجا تاصبح  ــ گفت و کرد تر سفت دورم و دستاش یکم
 باهام میگم زیباجون به بخدا..  بیرون برم میخوام... احمق کن ولم ــ من

  میکنی چیکار
 ک هستی باهوش اونقدر مطمعنم تازه نیست اصال که زیبا ــ گفت و خندید

  ضررته به کامال ک میدونی مطمعنا چون   نکنی کاری همچین
  کردیمااااا گیری چ خدایاااا

  برداشت و دستاش و عقب رفت یکم
 همین روی... همینجا...  تاصبح ــ گفت وار تهدید ولی همینطور پاهاشم
  ... تخت

  میمونی
 و کنی چموشی بخوای اگه ولی ندارم کاریت مونیب سرجات ادم عین اگه
 پس ــ کرد اشارع اغوشش به و همینجاس جات هرشب اونوقت کنی فرار

  بااش ادم
 

  شدم خفه رسما��
  بست چشماشو   عزیزم بخیر شب باگفتن و زد لبخندی اونم

 
   زمبن رو بیفتم بود نزدبک ک تاجایی عقب رفتم تاتونستم

 فهمهب عسل اگه خداا واااای  میشع کبود که مطعنم و میکرد درد خیلب گلوم

 نمیزاره راحتم
   ارتین کنه لعنتت خدا

  باش مطمعن میدی پس تقاصشو
 قبل های دفعه از تر متفاوت بار این اما
 

 ٧ منتظر و کشیدم دراز تخت روی همچنان من و است صبح ۵ ســاعــت
  کنم گم گورمو برم  روشن هوا که میباشم صبح
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 راحت باخیال قراضه ارتین اون ولی نزاشتم هم رو چشم االن ینهم تا
  خوابید
   عقب میکشیدم خودمو من که کنه شیطنت میخواس هم هی البته

 کنه خدالعنتش
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
 

 �صــبــح ٧ ساعــــــت
 
  ارتین..  ارتین ــ    زدم صدا و ارتین و پریدم ازجام ٧ رو رف ساعت هم

  صبحه ٧ پاشو
  بود خوابیده سینه ب دست و من ب رو
 ـ فتگ الودی خواب بالحن کردو باز نیمه چشماشو از یدونه صدام شنیدن با

  تو؟ بیداری.. عهه
 نزدی؟ عینکتو تو باز  ـ گفتم حرصی بالحن
  شدی؟ زبون بلبل باز  ـ ارتین
  مخود اتاق برم میخوام من..  گچ عین شده مغزت باز توام ـ من

  عروسک آزادی ـ گفت و بست چشماشو بالبخند
  بود حقش سری تو یه که اخخخخ
 عصبانبت و باحرص   بیرون برم در از ازاینکه قبل و شدم بلند ازجام
  شکست پام ک زدم تختش به لگدی
 خنده زیر زد اونم

  بیشور  عوضی
   اتاقم سمت رفتم و  بهم کوبیدم محکم و در

 میشهن دلیل این بازم خوب ولی داشتم خاصی یتامن حس یه بغلش تو دیشب

 بزارم جواب بی گرفت ازم ک رو گازی اون
  فتمیر ابروم اال و نیس کسی شد خوب  اتاقم تو دوبدم پاورچبن پاورچین
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 بیرون پریدم و گرفتم دوش یه
  نپایی دویدم و گرفتم موهامو اب یکمم و پوشیدم لباس دست یه تند تند
 

  میداد انجام کارهاررو داشت و بود بیدار مریم تعجب دررکمال
 ندیدی ک غول   هس ک هس
  کردن گناهی چ بقیه دارم دعوا خرمیمون بااون  باشم شاد کردم سعی
 خوابم للنا اما نخوابیدم صبح خود تا بااینکه دیشب اینکه عجیب نکته ی ولی

  نمیاد
 لعق یبود خواب برگشتی بیرون از وقتی از روزشو کل براکه ــ وجدان

  کل
  عجیبه بازم خوب ولی  ااا ـ من

 مریمی سالام ــ گفتم انرژی و بالبخند
 المس علیک   ترسوندیم الی عهه  ـ گفت بادیدنم و عقب برگشت یهو مریم

 خانومی
  کنم غافلگیرت خواستم دیگه ببخشید  ـ من

  شدی بیدار زود انقدر چرا...  خیلیی بلههه ــ مریم
 عجیبه؟ خیلی  ـ فتمگ و باال بردم دستامو
  اره ـ گفت خندبدو ریز مریم
 نیومد؟ جاان عسل ـ گفتم و خندیدم منم

  سرمیز  نشستم
 ودب تنها دیشب اخه دوستاشونن از یکی خونه کنم فک...  هنوز نه ـ مریم
  ...شبی نباشه تنها دوستشون که رفتن.. 

  زدن زنگ بعم بخوابم خواستم ک موقعی دیشب همین
 ااهاااا ـ من
 

  خوابه که اقااارتینم ـ   مریم
  ازاونه میکشیم هرچی که اقاتون اون  بمیره ای



198 

 

  ردمک نگاع بهش باتعجب مریم باصدای که میخوردم حرص   داشتم  تودلم
 شدع؟ چیزیش  گردنت جان الی  ـ مریم

 هان؟  ـ گفتم باگیجی
  کبوده ـ گفت کشیدو خودس  گلوی ب دستی   مریم

 کنههه چیکارت خدابگم    ارتینه دندونایه  رد همون کنهن هیییییییععععععع

  خررر بیشور
   کنم  فک  دیدم...د..  بد..خواب...خ. دیشب.. د. هیچی... ه  ـ گفتم پته  باتته

  کشیدم خنج  گلومو
  کنم  فک براهمونه. برا میکنه   خفم دارع یکی  دیدم خواب
   خااک   دروغی  عجب

 برات اللن کن صب..  باشه  اها ــ گفت و کرد بهم مشکوک  نگاه ی

 میارم صبحونه

 ️☺️☺��باسه باشه ـ من
 

  شیم ضایع نشه رویت این از تابیشتر پایین انداختم و سرم
  نیست تر ضایع من از خدایاااا

 خودشبا نیس معلوم  مطمعنم  نکردع باور مریم این ولی میکنین فک ها شما
 میکنه فکری پ
 
 
 میکنم یسالخ و هـویج اون من
 

  خوردم صبحانمو صدا سرو بی و اروم خیلی من و چید و میز مریم
    بود خواب دنیا خبرازایم بی که هویجم اون

 گ لبی زیر تشکر یه شد تموم ک صبحونم
  اتاقم تو دویدم جت باسرعت و کردم
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  االح کنم غلطی چ   میفهمه ببینه و من گلوی این ایم دیگه هرکس خدایااا
  نبود زیاد اما میکرد درد هنوز سرم   ایینه یجلو نشستم

 ��خانه ارتین شاهکارهای
 مگه   نفهم گراز یه مثل   کرد چیکارم وحشی پسره نگااا وای وای وای
 نمیشم نزدیکش دیگه  اییش  حاالاا کردم چیکار من
 میزنم حرف نه میکنم شوخی باهاش نه خطرناکه خر این
 

  کردم گریه همه اون  رحمه بی یخیلی چون شدم دلخور بازن ازدستش

  انگار ن انگار اون  کردم التماس
 

 التماس و گریه به  که کنی اضافی غلط داری مرض مگه خووب ــ وجدان
 بیفتی؟؟

 خفهههههه ــ من
 

 ونیاماز وحشیای مثل اینکه نه گوشم تو بزنه یکی میتونست دیونه احمق

  بگیره گازم جونم به بیفته
  زنش حال ب بد

  فکرم ازاین هم تو رفت اماخم
 �چی؟؟ ینی زنش
  ... خلمااا منم واااا

 ��چی ینی  چی ینی زنش
 چ ما ب
  کردنم فکر ازاین خورد بهم حالم اه اه اه

 زود خیلی  بودم گرفته کمخوابی واقعااا چون و تخت رو انداختم و خودم
 برد خوابم
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 . اهههه... ایییم اممم....  چیه این هههاه
  اهه چیه این

 شدم بلند خواب از صورتم رو چیزی رفتن راه بااحساس
  بنفششششششش کشیدم جیغی دیدم روصورتم ک بااچیزی
  اونور کردم پرتش
  بزرگ مشکی عنکبوت یه   ایییییی ایییش
  خورد بهم حالم خدا اییی
   باشههه میتونه کی کار ینی

 
  عسل  نام به مزاحمی خرخاکی سمت برگشت وار اتومات صورت ب سرم
  میزد گاز و زمین خنده از و بود اتاق پهن خمیر عین
  بوده این کار پس

 کصااااااااااااافططططططططططططط
 

 میمون خررر متنفرم حشرات از مت  نفهممممم دیوونه ــ گفتم باجیغ
 الی واای ــ گفت و گرفت و میشد پاره داشت خنده از ک و دهنش جلوی

 �😂😂�میدیدی خودتو باید....  بوود شده دار خنده قبافت خیلییی
 

  ... گاو میمون...  انتر خر میکشمت ــ گفتم باحرص و سرش تو زدم
  االغ میزنی چرا چته عههه ــ گفت و خورد و خندش
  زدمش دیگم یکی
  االغ کرده شوهر مثال   زد اونم

  زدمش دوباره
  شروعید جنگ تیبتر این ب و

  سرم تو زد برداشت و بالش عسل
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 انقدر و  انداختم گیرش تو همون و روش انداختم و برداشتم رو الحاف منم
  شد خنک جیگرم که زدمش

 
  برداشنم و الحاف و کنار رفتم روش از

  بود بسته چشاش
 ردمک رنگ من افریقارو نصف... خر پاشو ـ گفتم و پهلوش تو زدم باخنده

 ��کنی؟ سیاه و من میخوای تو.. 
 

  سـکوت
 بکشم و مردم بچه باشم نزده عهه 

  بااتوام هووی ؟؟ خوبی خر عسل ؟؟  عسل ـ گفتم و کنارش نشستم
 

  سکـــــوت
 

 پانمیشه چرا  عههه
 
  این باشه نمرده خدا ای
 میکنی؟ اینجوری چرا... دیگه پاشو ــ گفتم و شکمش تو زدم لگد یه
 

  میکشیش حتما لگدات توبااین باشه نمرده هم اگه ببین ـ وجدان
 نمیشه هم خفه نمیفهمه هیچی  اینم اههه

 
  گرفت درد خودمم دست ک جوری گوشش تو زدم محکم و  نشستم مجبوری

... یمیکنییی اینجوری چرااا  احمقققق ــ گفت و شد بلند جیغ با یهو عسل
 خررر کردی کرم زدی که االن

  

 ���مردی کردم  فکر شد خوب اووو ـ فتمگ و کشیدم ای اسوده نفس
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 گفت دادو ماساژ رو سیلی جای عسل

 نمیمیرم منم نمیری تو تا نترس نه ــ 
 �نمیمیرم حاالحااله من چون جاویدانه عمرت پس  ـ گفتم و خندیدم

 
 

  زدیم حرف و خندیدیم باهم کلی
  بود ظهر ٨ ساعت انداختم ساعت به نگاه یه

 خریدم چیزی شمال سهوا کلی راستی ــ عسل
  نمیریماااا بیشتر دوروز حاال  ـ   وگفتم گرفتم ساعت از و نگاهم
  باشم خوشتیپ باید هم دورورز همون واسه ـ عسل
 بود؟ چ شوهرت اسم راسی... خووو ــ  من

  ماموریته بچم تنگیده براش دلم..  امیرحسین ـ عسل
  نخور حرص زیاد میاد ــ من
 

 زد صدا ناهار  برای اومدومارو مریم
 

 سرمیز  نشستیم
 
 

 نیست؟ ارتین ـ گفت مریم ب رو عسل
 

 باید افرتمس برای گفتن..  بیرون رفتن نه ـ کفت و گذاشت بشقابارو مریم
  کنن درست کاراشونو

 
  اوکی اها ــ عسل
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 لم tv جلوی رفتیم مریم از تشکر از بعد و خوردیم و  خوشمزمون ناهار

  دادیم
 
 

 ریمم بودی؟ دوستت پیش دیشب عسل ـ گفتم  بودمtv ب هخیر ک همونجور

  بهم گفت
 

  بودنن باباشم و مامان  بود ندار حال یکمم طفلی اره  ـ گفت و برداشت سیبی
  باشم پیشش بهتره   داشت نیاز کمکی یا شد کاریش بمونم پیشش گفتم

 
  شه خوب زود ایشاهلل اها ــ من

  ایشاهلل ـ عسل
  

  بهم زد دستاشو باذوق
 ای؟؟ دیوونه چته ـ گفتم و دراومدم فیلم بهر از و پریدم جام از
 

  هااا شمال بریم میخوایم مثال تو بیذوقی چ ــ گفت و برچید لباشو
   کن ذوق بعد بریم بزا..  نرفتیم ک هنو ـ گفتم و کردم و کردم دراز پاهامو

 
  زن بهم حال ذوق بی اییش ــ گفت و گرفت م از و روش
  دیگ میگم وراسخ ــ من

  بگو چپ میگم من مگه  ـ عسل
 دراز یخیلیی زبونت تازگیا میدونستی ــ گفتم و کردم خم و سرم tv ب خیره

  شدع؟
 

  نیست تویه دهن تو ک ماری اندازه به باشه هرچی ــ عسل
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 اندازه که چی تو مال  میشه تموم جایی یه ماره من مال حاال خوبه ــ من
  فلزیه مترایه اون
  بیشعوور کووفت ــ گفت و شونم به دز

  نیست خوب واست نخور حرص  ـ گفتم و خندیدم
 

  نمیخورم تورو غذای هیچوقت من ــ گفت باحرص
  

 داری گوه اسم ب بهتری غذای وقتی بخوری نبایدم ــ گفتم بامرموزیت
 

  میدونستی؟؟ بیشعوری خیلی ـ گفت کشیدو هیییع
  برسم شما به تا وندهم هنو...  استاد نفرمایید  ـ من
 

  .....ندا و زبون این اگه تو ـ عسل
 

  قیاااااامتتتتت انتظااار ــ گفتم و حرفش تو پریدم
 کردم غلط من اقاا ـ گفت و خنده از پوکید
  نیفت در بامن دیگه شد حاال ـ من

 رفتم من اصال اقا ـ عسل
 
  
 برو توام  ـ گفت ایستادو لحظه یه اما رفت ها پله سمت ب و شد بلند و

 میکنیم زودحرکت صبح فردا کن اماده وسایلتو
 
 مامیان؟ با  بقیم..  بااشهههه ــ من
 

  بیفتیم راه ازاونجا همه  گذاشتیم قرار  جا یه ـ  عسل
 میان؟  کی اینا مامان اوکی ـاهاا من
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  دیگه چندساعت یه  ـ عسل
  مرخصی  اوکی ــ من

 باال ورفت کووفت ـ عسل
 

 دپری شد ظاهر کجا از نمدونم ارتین یهو که میدیدم فیلم سرخوش  داشتم
  کنارم
 دیگه اونور گمشو خوب  میشینه من کنار همش اهههه
  بیخاصیت پسره
  میکنه گزگز هنوز گرفته گاز ک جایی   ندادم محلش
 میشدم بدبخت میدید عسل اگه وگرنه نمیشع دیده بستم محکم شالم چون االنم

 
  چطوره گلم اف جی_  گفت سرخوشی بالحن
   االغ  میکنه خر بچه داره انگار
 نیست ها بمیری تو  اون از بمیری او این  ارتین اقا نخیرر
  شدم خیره تلویزیون به  بااخم و ندادم جوابشو

  ترشدم خیره بودم خیره البته
 افتاده اقیچیشده؟اتف_  گفت تعجبی بالحن بعد ببینه و صورتم ک شد خم یکم
 ؟

 
  اشب رو اقا هه

  ندادم محلش
 شده؟؟ چیزی میگم  الینا باتوام_  کفت دادو تکونم  یکم

 نههه_  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون اومد در حرصم
 ؟ چیشدع  گفتم.  ...   خودتی_  ارتین

 
  ....این نفهمه چ بابا ای

 نمیکنه باور و حرفات  میفهمه چون اتفاقا_  وجدان
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 خفه_  من
  کن ول هیچیی گفتم_  من
  هیچی بخاطر_  پرسید بااخم و برگردوند خودش  سمت ب و ورتمص

 ؟ توهمه اخمات و  نمیدی جوابمو

 �� بیرون کشیدم دستش تو از و کلم
 ندارم شی؟حوصلتو ساکت میشه_   گفتم و

 مگه چیشده چرا_ گفت سریع
 
 عین و گردنم باید ایشون یادگاری خاطر ب ؟ نفهم اینقدرررر آدمم اه اه اه

  بریم فنا به نبینه اوشون تا ببندم خر
  چیشده میگه باز حاال
  فسقلی؟ ناراحی چی از  اخه چیشده_  ارتبن

 
  رمب که شدم بلند   باشیم داشته ارامش لحظه یه نمیتونیم ما نخییییر
 ایستاد روم ب رو و شد بلند خودشم و گرفت و دستم

 
  میکنی؟ چرااینجوری تو؟؟ شده چت _
  المصب  بزن حرف د....   دهههچیش ؟ کرده  اذیتت کس
  ندارم حوصلع کن ولم_  گفتم و کردم اونور و روم
 چرااااا؟؟؟_  ارتین

 
  بچرخه خودش  دور دور 0 که گوشش تو بزنم یدونه میخواس دلم که اخخخ

 
 دبو فهمیده تاحاال بود شلغمم خریت؟؟ به میزنه خودشو یا خره واقعا این
 
 تره باهوش این از جلبک  یه
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  کرد نچی دید ک و کوتمس
  بستی؟ سفت اینقدر  چرا شالتو ــ گفت و کرد نگاهم خیره یکم

  قابلمه قد شد چشاش یهو که اونور داد یکم و شالم خودش
  دیده و شاهکارش حتما  هه
 
  شده همچین چرا....  چرا..  این... ا  ــ

  ندادم جواب
  شده اینجوری چرا گممی....  باتوام ــ گفت و کرد  نگام دید  و  سکوتم

 

 ��شده اینجوری چرا  میگه باز کرده اینجوریش خودش نگااا و خر پسره
   
 

 راینقد چرا_  گفت بهش خیره و کشید کبودیه روی وار نوازش و دستش

  کبوده.. ک
 دیکر رنگش پر هی خودت....   یادگاریته_  گفتم و کردم نگاش باحرص

 نیست؟؟؟ یادت...  
 ریاینجو نمیخاستم  من..  من_  گفت نگرانی با و یینپا انداخت و سرش 

  شه
 ولوکوچ یه خواستم فقط. ...  نفهمیدم بخدا_  داد ادامه و شده خیره جشمام به

  همین...  کنم شوخی باهات
 

 تا دیشب ؟؟؟ نمیخواستی_  کردم شروع وباغیض اومد جوش به خونم
 مک یع...  میکشم در دارم نبود مهم برات کم یه حتی.. دادی زجرم تونستی
  گوشت   میکشی دندونات زیر داری که گوشتی  اون  نبود  مهم برات

  ادم  یه....    منهههه گردنه
 

 ..فقط  من_ کشیدوگفت ای کالفه  نفس
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 من  اعیبیدف از..  متنفرم  ازت...  نگو هیچییی_  گفتم و حرفش تو پریدم
  واقعاکه  کردی استفاده سو

 یتاریک تو بشع اینجوری  نمیخواستم  میگم_  فتگ و زد چنگ موهاشو
  کردم غلطی چه و شده کبود چقدر ک  نفهمیدم

 ی ک بودی خوشحال اونقدر...  میفهمیدی نبایدم_  گفتم و زدم پوزخندی

 یمکس و بیاری سرش ب بخوای هربالیی و اوردی گیر تنها و تک و دختر
  میکنی غلطی همچی چرا نگه

  .... من مگفت  نگو چرت_  ارتین
 میخوره بهم تو امثال تو از حالم  شو ساکت_  گفتم و حرفش وسط پریدم باز
 رد سرش ب بخواین کار هر و میکنین استفاده کسی دفاعی بی از ک.... 

  میارین
 ونشپشیم و مظلوم نگاه به توجه بی و بیرون کشیدم دستش تو از دستمو
  ها پله  باال رفتم
 و بیای نقشت و شمال خاطر به نکرده الزمم _ گفتم و ایستادم راه وسط
  میام شمال هم نترس...  دربیاری و    پشیمون و نگران ادمای ادای الکی
  میزنم حرفام زیر نه نامردم تو مثل نه  من چون میکنم بازی و نقشم همم
 اشپزخونه از مبهوت و مات که مریمی و ناراحتش نگاه به توجه بدون و

  شدم اتاقم وارد و باال رفتم مبکرد نگاه رو ما اشتد و بود اومده بیرون
  ریخت اشکام  بستم و در تا

  نامرد نامرد  نامرد
  کن گریه همش ک توام اهههه
 احمق دختره
 فردا واسع کنم جمع وسایالمو رفتم و کردم پاک باحرص اشکامو

 
 دارم ک کارایی و  خودم به کردم فکر...  دادم گوش اهنگ چندساعتی یه

 نممیک
  نرسیدم ای نتیجه هیچ به البته که

  هیچی به هیچی اخرشم و کنی فکر بشینی چندساعت بده خیلی
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  رفتم پایین و اومدم بیرون اتاقم از اروم
 سحت پرتیم حواس از من که بود کرده مرخص ارتین رو مریم نبود کسی
  کنم خداحافظی ازش رفت یادم
  بود خواب  عسل اتاق در دم رفتم
  بود خواب  رفتم ارتینم تاقا در دم

  که خوابن همه  اههه
 
 کردم سرگرم دیدن فیلم با و خودم و نشستم tv جلوی رفتم بیکاری از
 

  اومد تلفن زنگ صدای ناگهان
 بود قبرستون انگار پیچید تلفن صدای بود ساکت جا همه چون
 بفرمایید بله ــ گفتم و برداشتم و تلفن

 تویی  عسل  الوو.. الو... ال ــ نبود واضح هم خیلی که بود خانومی صدای
 ؟

  ؟؟ شما ــ گفتم بدم تشخیص نمیتونستم درست
  زیبام ــ صدا

  سرت تو خاک  که زیباجونه ععههه
 بخشیدب... ؟ ؟خوبی شمایی زیباجون اهاا ــ گفتم و  کلم تو زدم پرتی باحواس

  زیباجون خوابه عسل...  نشناختم
 نای...  گلم نداره اشکال... ؟ توخوبی خوبم من نجا الینا سالم ــ زیباجون
  میخوابه همش که دخترم
  خوبم من مرسی ــ گغتم و خندیدم
  حتما بوده خسته بیچاره

   .... میکنه کوه که نه ــ گفت خندیدو هم زیباجون
 بدبختی ب االنم همین  کشیده طول خان امیر و من کار جان الی ببین اها
  بده انتن که کردم روپیدا جایی یه
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  برمیگردیم دیگه روز دو ما
  بزنم زنگ باز نتونم شاید... بگو ها بچه به خودت شما
  ... میگم بعشون نباشین نگران باشه باشه ـ من

 نینبگزرو خوش و برین مسافرتتونو ایشاهلل...  دخترم مرسی ــ زیباجون

  کنین خالی مارم جای...  
  گلم؟ نداری کاری فعال
  نباشی خودتون مراقب  زیباجون نع..  میکنیم کیف شمام جای چشم  ـ من

 نارتی به.  همینطور شماهم عزیرم چشم.  شیطون ـ خندیدوگفت زیباجون
  هرکارداشتی و خواسی هرچی  باشه مراقبتون باشه بهتون حواسش سپردم
  گلم خدافظ.  نکن بگیاااارودربایسی  بهش

 
  مبخوا چیزی اون از من سیاه سال صد ههه
 مکن راحت و زیباجون خیال ک برا ولی  نمیشم رد کیلومتریشم ٨١١ از

 خداحافظ  حتما چشم ـــ گفتم
 

 شد قطع گوشی
 

  سررفت حوصلم
  چقدررررمیخوابن که اینام اهههه

 
  بخوریم چی شام رفته مریم که حاال راسی هاا
  نیستم بلد اشپزی ک من

  میشه اشپزخونه وارد خوردن برا فقط که عسلم
 برسه چه باشع دیده کیلومتریش ٨١١ از قابلمه یه تاحاال نکنم فک که ارتینم

 بپزه غذا و بگیره دست اینکه ب
 

  بیارن بیرون از میزنیم زنگ خوب
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  نمیده حال نه
  میدم ترجیح بیرون ب رو خونگی غذای کال
 

����������� 
 

  میزنه بوق داره جهنم تاکسی  کردم احساس ناگهان
  شدم مغزی ضربه کنم فکر خخخخخخخخخا

 پشت هزد و ریخته بعم و افکارم که ببینم رو شتری اون برگشتم باغیض

  گردنم
 شاهکارشون خاطر ب هنو چون نمیزنن سرم تو میکنن رعایت خوبه باز
  اس کشنده برام سر به ضربه و دارم درد

 
  بودتم زده منیش دو دست بااون خر عسل

 نیس ادمیزاد عین اشکار از کدوم هیییییچ
 

  فنابریم هب نبینه و ارتین یادگاری که کردم تر سفت و شالم و مالیدم و گردنم
  داری؟؟؟ ازار مگه خرررر نفعم ــ زدم داد

 فهمیدی؟؟ کجا از اره ــ گفت میخندید ک همونجور
  هوا رفت دادش که پاش ساق تو کوبوندم بالگد پاشدم
  تره سنگین اهنم تیکه عی از پات ینی اخخخ ـ گفت شدو خم
 بینمب تا شو خفه حاال...  بهتره تو کیلیویی ۴١١ دست از باشه هرچی  ـ من

  کنیم کوفت چی شام
 
 یریممیگ بیرون از خو...  مرگ  ـ گفت و ایستاد و داد مالش  پاشو ساق یکم
  دیگه

  د نه د  ـ گفتم و باالانداختم ابروهامو
 بدیم خرج ب هنری یه خودمون بیا
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. .میگیاااا راس اره ـ گفت و شد ظاهر یهو بعد و شد محو افق تو کمی عسل
 یسین بلد اشپزی که نکنه مسخرم هی بارمه چی یه من ببینه ارتینم بزت

 
  بریییم بزن پس ـ گفتم باذوق و هم به زدم دستامو

 
  اشپزخونه تو رفتیم

  انداختیم بر و دور به نگاهی یع دوتاییمون
 چی....  خوووب ـ گفت بود شده خیره من به فکرمت ک همونجور عسل
 بپزیم؟

 مرغ با پلو اوووم  ـ من
  فسنجون ــ عسل
  ماکارونی  ـ من

  قیمه ــ عسل
 سبزی قورمه ـ من
 

 اسون غذای یه...  دیگهه بسع اههه ـ گفت دادو تکون توهوا دستاشو عسل
  نرهه ابرومون  بربیایم پسش از که کنیم درست

  ؟ چی خوب ــ من
 زیتون روغن پاستا...اااااا ــ گفت یهو عسل
 فتهر مام اره..  ایوالاااا  ـ گفتم سریع و خاطرات به رفتم و کردم فکر یکم
 ستایپا...  غذارو این خوردیم سراشپز پبشنهاد عنوام به بار یه کره بودیم

 معروفشونه
  ؟؟ رفتی کره تو بیشعور ـ گفت و بازوم تو زد عسل
  پیش الچندس یه اره ـ من

  بحالت خوش ــ عسل
 میشه دیر که کنیم شروع بیا خوب  ـ گفتم و خندیدم
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 رو ای کره غذای یه کردن درست طرز بهتون میخوام گلم دوستان خوب
  سالمه خیلی هم و اس خوشمزه خیلی هم که بدم یاد هم

 نوبیج کره تویه بودنش سالم و سادگی خاطر به که هست معروفی پاستای

  همشهور خیلی
 :میکنم ١چیکار من ببینین بدین گوش خوب

   
 

  : الزم مواد#         
  باریکش های ای رشته اون از خودمون ماکارانی یاهمون اسپاگتی -1
  شده ساطوری جعفری-2
  تازه لیموی دوتا یا دوقاشق آبلیمو-3

  ــ نمک ــ قرمز فلفل -4
  زیتون روغن-5
 حبه دو سیر-6
 

 نه باشه ای کارخونه حتما زیتونتون روغن که یدکن توجه دوستان البته
 یسالمت برا و میره هدر و میسوزه زود طبیعی زیتون روغن چون   طبیعی

 نیست خوب هم
 

 همش ک اسپاگتی سالمه چیزشون همه هاهم ای کره این خودمونیماا حاال

 هک ابلیموهم...  مفید و سبزیه که جعفریم...  نداره ضرری و اس نشاسته
 هک سیرهن..   مفیدن های چاشنی که هم نمک و فلفل...  عصارس بهنرین

 ررض و پالم پر ماها مثل روغنشونم حتی کصااافطااا..... سرطانه قاتل کال

 دارن خاصیت پر زیتون روغن نیس
 

  مملکت این دست از ریخت بعم اعصابم   کنین ول خوحاال
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 بزار ماهیتابه یع   ـ گفتم عسل به  میزچیدیم روی رواماده وسایل بعداینکه

  بشه تاداغ بریز زیتون روغن وتوش گاز رو
  بیاد جوش اب تا کن روشن زیرشم روگاز بزار کن اب هم قابلمه یه
 

  واستاد عقب و کرد کارو این تمام خوب دختر یع عین
  دادی پیشنهادشو چحوری کنی درس نیسی بلدم ک تو موندم

 
  ماهیتابه داخل ریختیم و کردیم نگینی هارو سیر
 اهیتابهم به  میچسبه چون نکنید رنده رد سیر کنید توجه...  عزیز های خانوم

  میده دست از خاصیتشو و
 

  ریختیم هارو جعفری شدن طالیی یکم که ها سیر
 یموابل بعدش و کردیم اضافه هارو ادویه خوردن قابل و شدن نرم که کم یع
  رو
  شدن قاطی باهم و زدم همش یکم

  بپزه دل به مامانم قول به که کردم مک و زیرش
 
 نمک یکمم و ریختیم داخلش هارو ماکارانی  بود اومده جوش قابلمه تو اب
 زدیم
 بدص یکم و کردیم ابکش شدن نرم و خوردن قابل کامال که دقیقه ٠١ یه بعد

  بره ابش تا گردیم
 

 یه باهم رو  همه و  موادمون ماهیتابه داخل ریختیمش  رفت ابش که وقتی
 دادیم کوچولو تفت

  ور موزارال پنیر یکم خوردن موقع میتونید شدنش خوشمزه برای دوستان

    کنید رنده روش
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  بیاد خوشتون امیدوارم  غذامون و ما اشپزی از اینم
  شدع عاشقش خورده هرکیم و عاشقشم  ک من

  شد تموم عسلم و من کار خووب
 کنیم در خستگی یکم نشستیم و چیدیم میزو

 
 نم میکردی فکر..  شدم خسته الی اخخخ ــ گفت شدو ولو تانشست عسل

 بدیم انجام باهم کاردرست یه وتوبتونیم
 
 هم اگه....  واقعااا  نه ــ گفتم و دادم خودم ب وقوسی کش یه منم

 بوده خدا لطف نیومده پیش تاحاالمشکلی
 خندیدیم دیگه باهم
 خیلی بخوریم شام بیاد کن داداشتوصدا برو ـ گفتم حسابی بود شده گشنم
  گشنمه
  اوووکی_  بلندشدوگفت عسل

  رفت ها پله سمت به و
 معدن کارگر یه اندازه بعد اموزشگاه میره ساعت 0 همش هویج این

 میخوابید
  قدیم مردایه مردم
  اومدن باهمدیگه عسل و ارتین
  نهرسگ صدالبته و سرحاله حسابی و گرفته و خوابش بود معلوم ارتین البته

  نشستن سرمیز دوتاشون
  دوتا شما کردین چ به به_  گفت و بهم زد محکم و  دستاش
  کن تعریف و حاال  بخور_  گفت و بشقابش تو کشید براش یخورده عسل
 شما که چیزی نکنم فک البته_ گفت و کرد پاستا به اجمالی نگاه یه ارتین

 ببینم بخورم ربزا حاال نمیدونم هههههی  باشه مالی کنید درست دوتا
  چجوریه
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  نخور نمیخوای جان داداش نیست اصراری_  برداشت نه گذاشت نه عسلم
  هست یخچال  ت مرغ تخم

 نم اگه دیگه نه_  گفت و انداخت بهم شبطون و کنجکاو نگاه یه ارتین

  میاد در اشکش الی نخورم
  کشیدم غذا خودم برا و نزاشتم محل حرفش به اصال

 کردیم شروع  عسل  هللا بسم گفتن با و
 خوردن به 

 
  میکنه نگاه و من همش خر ارتینه این  شد کوفتم اههههههه

 فهم یماب اسب اندازه میبینه غذا وقتی منحرف عسل این کن شکر خداتو برو
  دوتا شما کو بچتون  میگفت تو نگاهای بااین وگرنه  نداره
  فکرررر شد اینم  برسرم خاک
  نیست وجدان شد خوب
  نمیکنم تو کردن ادم برای تالشی دیگه اما هستم من_  انوجد
  بهتر چه_  من
 

 تهنمیزد دلش ب چنگی ماهم غذای و نبود گشنش خودش گفته ب که ارتین
 فتگ و صندلی ب داد  تکیه  شکر خدایا بعدگفتن و  دراورد هم رو سفره
  خوردم یکم اما نبود گرسنم  بااینکه  اخیییییش_ 
 
  کردیم ای  سفیهانه  اندر عاقل  نگاه هم به وار اتومات خیلی عسل و من

 کم ک  بود من بزرگخدابیامرز ننه پس ینی که کردبم نگاه  ارتین ب  وبع
  بزنه لیس  میزم   بود مونده
  خوردم  یکم میگه  خورده خر عین
 ؟ نه پرویه خیلی  داداشم_    عسل
 دنش بد مردم  اره هههعی_   گفتم کشیدمو عمیقی  نفس
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 داد تکون ناامیدوارسرشو هم  عسل
 

 اصرار که حاالا خووووب_  گفت سریع  میشه  خیت داره  دید  ارتین
  بود خوب  نکنه  درد دستتون بااشههه  میکنین
 خوب_  وگفت ارتبن بازوی  ت زد  محکم و نیورد  طاقت دیگه عسل

 اسپاگتی  بود  مونده کم   کردی   درو و میز  گراز عین بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ؟؟؟ بووود خوووووب فقط اونوقت    بیرون بکشی  حلقومنم ازتو هارو
  دراومد بیشتر عسل حرص که  زد لبخندی بیخیال  ارتین
 گفتم نظرمو من_  گفت بیخیالی  بالحن
   بخیر شب هم  حاال

  فسفلی بود عالی_   گفت و زد من به چشمکی
  ندادم محلش بیشور خر

  میمونی شما جان داداش کجا نهههه_  گرفت تشودس عسل  بره  تاخواست

 بخیر شب  بعدش میکنی  احوال حالو  یه  کثیف  ظرفای با
 بایداستراحت  خستم من   خانوماس مختص کارا این  دیگه نه اااا_  ارتین
  کنم

 خوابیدی االن  تاهمین  گرفتی قطبی  خرس عین اومدی ازوقتی_    عسل
  خستم؟؟ میگی بعد
 بدو خوبم یاالداداش   بدوبدو_وگفت کمرارتین زدب  بعد

 و  کیاو_  جیبشوگفت  ت کرد دستاشو مرموز لبخند بای بیخیال ارتینم
  تواشپزخونه رفت
 تو الی_  عسل  کردیم تمیز میزو و کردیم جمع ظرفارو  عسل و  من

  اراک  ازاین  هیچوفت میشوره کثیف رو همه نیس بلد این ارتین بروکمک
  اره اینجا منم  اون کمک توبرو کرد قبول شد چش  اللن یدونمنم نمیکرده

  این شلخته چه نگن اومدن اینا مامانم  بکشم برقی جارو  یه
 تو بکن  و من  هی حاال باشم تنها جونت داداش بااین نمیخوام من بابا ای

 حلقش
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 افن ب خان ارتین کارای بعضی برا  موقع  یه و  نشه  زایه براک  ولی
   باش_    گفتم   نریم
 هاشپزخون تو  ورفتم

 
  میکردم خشک من و  میشست ظرف ارتین
  من به بود زده زل وزغیش باچشمای کار حین در هی ولی

  بود برداشته رو خونه که عسلم جاروبرقی صدای
 ندادم محلی هیچ جون هویج به من و گذشت سکوت در کمی

 ؟؟؟ ناراحتی نم از هنوزم ــ کرد افتتاح و دهنش خودش تااینکه
  سکــــــــوت  ــ

 ااینت نشدم متوجه اصال بود تاریکی تو  نفهمیدم من که قسم بخدا ــ داد ادامه
  جان اف جی میخوام عذر وخیمه حد
 

 میگیم چی ما نمیفهمه میکشه برقی جارو داره عسل بازخداروشکر حاال
   بودم ندیده پرویی این به هویج

 
  نفهمیدم نک باور دیگه ببخش ــ ارتین
  ندادم محل
 وشخ کلی شمال بریم میخوایم فردا...  گل دختر دیگه ببخش ـ گفت باز

  ها نمیگزره خوش منم به باشی نااراحت بگزونیم
 

 ای یگهد بشقاب و جاقاشقی تو کردم پرت و بود دستم تو ک قاشقی باحرص

 بگزرون خوش جونت مانلی با برو ـ گفتم و برداشتم
  میاد خوشم ازش خیلی کههه نه ـ گفت و کرد بهم بدی نگاه یه
 چه من به ـ من

  دمب بهت خوشگل چیز یه میدم قول ببخشی اگه...   دیگه ببخش ــ ارتین
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  من به برسه چه نمیزنن گول اینجوری هارو بچه دیگه...  بچم من انگار
 

  زنب گول خودتو برو ـ گفتم و برداشتم لیوانی اونورو گذاشتم و بشقاب
 هی میخوام.. بچه چیه گول ـ گفت میشست رو قابلمه که همونجور ارتین

 بدم بهت قشنگ هدیه
  اههههه مبیبری سر داری و حوصلم
 ساکت الحا بخشیدم من االن باشه باشعـ  گفتم و کردم خشک و لیوان باغیض

  لطفا شو
 خشیبب و من تو کنم چیکار من...  بابا ای ـ گفت و جلوم گذاشت رو قابلمه
  الینا میکنم بگی رکاره... 

 
 ؟ شده مهربون اینقدر چرا
 کو؟ کشیدش فلک به سر غرور اون پس

 
  میکنه بگم هرکاری گفت  واسین هی هی هی

  کرده مشغول و ذهنم خیلی که کنجکاویمه ارضای وقت االن واسا واسال
 به چشماش و حواسش میزد حرف بامن وقنی و بود شده کاری بچه ارتین

  بود ظرفا
  شرط یه به ـ گفتم و کابینت تو گذاشتم نارولیوا

 یفسقل قبوله باشه هرچی ـ گفت میکرد کفمالی و بشقاب که همونجور
  بدی جواب باید که سواله یه ـ گفتم و گرفتم رو قابلمه
  بگو اوکی ـ گفت کشیدو اب و بشقاب
 هکه جعبه ونا ــ گفتم نشسته همونحور و پایینی کابینت تو گذاشتم رو قابلمه

  ؟؟ بود چی کشیدب دستم از توماشین دیروز
  چیی؟ ـ گفت و گذاشت و بشقاب

  سرجاش گذاشتم و کردم خشک و بشقاب اخرین و شدم بلند
 ببین و من کردن اشتی خواب پس ؟؟ بگی نمیخوای هه  ـ گفتم و
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  داری؟ چیکار اون ب تو اخه ـ گفت و شست دستاشو ارتین
 دارم دوست ــ گفتم شه تمیز کاما یکشیدمم دستمال و بر و دور که همونجور

  بود چی بدونم
 طرف از هدیه یه ــ گفت و صندلی رو نشست و کرد خشک و دستاش
  بود مانلب
  سمتش برنگشتم اما کشیدم کار از دست و شدم خشک

 نکنه فکر که....  برگردونم بهش نشده باز و نو همونجور میخواستم ــ
   یادشم به هنوزم
  ؟؟ جدیی ــ برگشتم سمتش ب بهت با و داختمان و دستمال
  ؟ اشتی حاال...  جدی بله ــ ارتین
  کردم فضولیمو که منم داره گناه دیگه خووب
 اشتی ـ گفتم خرکی عشوه و باناز

 
  فسقل ممنون...  ایول ـ گفت سریع شد خوشحال اینکه مثل ارتین
  نکنه جدید غلط یع باز شدنه جیم وقت االن دیگه خوب
  عسل پیش میرم من دیگه خووب ـ گفتم یعسر
  بیرون پریدم و

  دنیاس خطر بزرگترین بودن تنها بااین  اخیییش
 

  کرد خاموش رو جارو دید و من تا عسل
  ؟١شد تموم ـ من

 متمو شمام کار. اوووف مردم...  بابا اره ـ گفت و شکست و قلنجش  عسل
  ؟؟ شد
  تمومه اره ـ من

 برین...  کنم جمعش ندارم حال ـ گفت و مبال کنار همون انداخت رو جارو
   نمونیم خواب فردا که بکپیم

  باال رفت شنید هم سرکوچه همسایه کخ بخیر شی یه با و
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 ور اشپزخونه برق  داشت دست به پرتغال اب بطری یه که درحالی ارتینم
  بخوابم میرم منم ـ وگفت کرد خاموش

  باال رفت اونم و  خوش شب
 زدم شیرجه و اتاقم تو پریدم و باال رفتم و کردم خاموش و سالن یبرقا منم

  برد خوابم بود نرسبده بالش به سرم هنوز و روتختم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
  جیییییییییییغغغغغغ ــ عسل

 

  جیشدههه �😡� پریدم ازخواب ترس با
 که   میومد ارتینم صدای  میزد داد خر عین  عسل  بود چیشده  نمدونم

  ارووووم بااابااااا  ـ میزد داد اتاقش انگارازتو
  اینجا  خونس دیوونه
    بخوابم بازم کردم سعی  کوبیدمو بالش رو و سرم
 اایو ــ تو اومد کنان جیغ جیغ عسل و شد کوبیده دیوار به محکم اتاقم در

  میشهههه دیرمون پاشد...    خوابی هنوز تو
 ندیرمو شو اماده مرگت خبر گمشو پاشو ارتییییین ــ زد داد جا ینازهم ...

  میشهههه
 

  میزد صدا و ارتین داشت  اینجا از کنین فکر  ها بچه�😂😂�
 ب برسه چ نمیشه پا بزنی داد گوشش در میشناسم کپکیو هویجه اون من

  اینجا
  شد دیر احمق پاشو ـ گفت و عزیزم باسن رو زد یدونه عسل
 ابااب خووب ـ گفتم و تخت به کوبیدم و خودم و کردم فرو بالش وت و سرم
  حموم برم میخوام  بیرون گمشو برو...  اوردی سر صبحی سر
 

  اومد ارتین صدای
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 خدا اههههههههههههههههه
  نرم فنا به تا روم کشیدم کامل  رو پتو 
  ؟ برداشتی تو و من توسی پیراهن عسل هی ــ

  میخوره من درد چ ب تو پیراهن اخه ـ عسل
 
  میگرده پیراهنش دنبال من اتاق تو....  رو دیگه خل این

  و من بخور بیا خووب بابا خووب ـ ارتین
  نمیشین حاضر اینحوری شماها نههههه ـ عسل
...  بینمب بریم بیا ــ زد داد و گرفت و ارتین دست رفتم که دیدم پتو زیر از

  شو اماده گمشو پاشو توام  الییناا
  باااشهههه حموووم برم  ـ نم

 برو ارایشگاهم یه میخوای باباااا نههههه ـ عسل
  میزما رو حرفا این پتو زید من   نیس بدفکریم ــ من

  شوکول ایول ـ گفت خندیدو ارتبن
  پاشوو الی ـ عسل
  رشمحاض تا بیرون گمشو باشهههه باشه ـ گفتم و تخت رو کوبوندم پاهامو
  شم حاضر مبر کن ول عسل ـ ارتین

  کرده پف چه و این چشمای
 میبره  خوابت تواتاقت بری تواالن نخیرر ـ عسل
 بردبیرون و کشید و ارتین دست و  میکنم ادمت  خودم

 
 حملهههههههه شدم اماده و گرفتم دوش یه سریعا
  نشسته اماده حاضرو ارتین دیدم که پایین رفتم
 کردن تنش زور ب لباساشو معلوم البته
  بفکری تو که میفکره کی صبح سر اخه   موکونه کرف داره

 ببخشین خودتون بزرگواری ب شما شده بد خیلی ادبیاتم توروخدا
  هویییییییچ ــ زدم جیغ یهو و اروم سرش پشت از رفتم
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 ـ فتگ و طرفم برگشت ترسیده و قرمز باصورت و باال پرید متر ٣ ارتین
  ... احمق مگه خلی خر دختره
 دیرید که پاشو نخون خطبه...  حاال خوووب  ـ مگفت و خندیدم
  ها؟ ـ گفت باگیجی ارتین
  شد دیر بابا ـ من

 عسل حلق تو ادبیاتت ـ گفت خندیدو
 زامرو خدااااـ  بادادگفت که کرد اصابت ارتین ب غیب چوب لحظه درهمین

  میخورم کتک چقدر
 تازه.. . ونبیروو بریییین ــ زد جیغ یعو و واستاده عسل ارتین پشت دیدم

  خودت حلق تو ادبیاتش
  رفتیم ک برو د و چیدیم و وسایب و بیرون رفتیم سریع

 
  ایستادیم قبل دفعه پارک جای
  بود اینجا قرارمون اخه بیان ام تابقبه

     اومدن همه بعد چندمین
 اومدیم دیر کردیم فک که بودیم خر ما
 

 قبع صندوق+ عقب صندلی تو گذاشنیم و بیشترش بود زیاد وسایال چون
  بمونن میخوان چندروز مگه اینا

 بشینیم ماشیم تو دونفر دونفر شد قرار
  بگم چی محمد و مونا به عشقم من ب بگه بخواد ارتین این حاال واای
  گفته بهش مونا حتما اونم ک محمد میمونه گفتم مونا ب من البته
  میبینم العملشونو عکس چیزا ازاین و عشق گفت ارتین وقتی حاال
  خوشگلش مشکی فراری ارتین و من

  اشوان مازراتی تو اشوان و عسل
  کوروش سانتافه تو کوروش و نیما
 بهار قرمز سانتافه تو مانلی و بهار



224 

 

 مانی BMV تو هم داریوش و مانی
 محمد گینی المبور تو هم محمد و مونا

 
  خوجمل ماشینای هممون به به

  �شوووود چهههه
  

 رمیرهس حوصلتون چون نگفتم که اینکارا و پرسی احوال و مسال از بعد همه

 افتادیم راه و شدیم ماشینا سوار
 
 
 

  کردیم کارا خیلی باهم  گذشت خوش خوووب
 

  حرارتی بازی تفنگ
  استخر و شنا

  رقص و مهمونی
 اشپزی اموزش

  نمیاد یادم اللن ک دیگه کارایه خیلی و
  میدم ادامه و داستان باز برگشتم ک سفر از ایشاهلل

 �خدانگهدار
 
 �� کردم شوخی بابا نه

    وایسین
 درنیاد ارتین صدای که نکنین پلوغ شلوغ فقط   میبرمتون

  هییس نکنیناااا سروصدا شماها دیگه لشکریم یه خودمون ماهمینجوریش
 

  بریمممم
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  بشینم هویج این پیش و جلو نمیخواستم

  ؟١نی؟بشی میخواسی گوری کدوم پس ــ وجدان
 پکک این که دخترا از یکی یا عسل یا مونا پیش برم میخواستم خووو ـ من

 نزاشت
 
  شد حاال جوووون کرد زیاد صداشم گذاشتو باحال اهنگ یه

  میدادم قر باخودم و میخوندم داشتم

 �💃�خیلییی دارم دوست...  لیلی واویال حاال ـ وجدان

 �😐😐� ــ من
 نم؟ک شادی ندارم حق چیه ـ وجدان

 ��باش راحت چرا ـ من
 
 روی دیگه یکی اون و بود فرمون ب دستش یه ک همونجور ارتین که

  نمیگیری؟ اروم توچرا ــ گفت پنجره
  دارم دوس چون ـ گفتم و کردم نگاه بهش باخنده
 نگفت چیزی و کرد پوفی

 
 جامسر و گرفتم اروم ارتین قول ب خستیدم بودن توراه چندساعت از بعد

 برد خوابم ک چیشد نمیدونم  تمرگولیدم
 ��ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  ببینم اونور برو��....  اونور برو  اهههه عهههههه
 واستادن جلوم پوک کله سه دیدم کردم وا زور ب چشامو...  چیههه این اههه
 مانور روصورتم هاشون گوشواره گوشه با دارن   بهار و عسل و مونا
 میدن
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 ��گوشوارهههههههههههههه خها
  میاد خودش   بریم بیاین ـ گفت یهو مونا ک اروم پاشدم
  کما تو رفت ک کلش پس زدم یکی
   هااا؟؟؟؟؟ میاد خودش بریم ــ زدم داد

  پروها بیینم گمشین برین
  شدیم رستوران یه وارد و خندیدن همشون

  شیک چ به به
  ولش که اینم عهه   بود توگوشیش چشمم ب خورد ارتین نفر اولین ک

 نشستیم ماهم و رفتیم
  دادن سفارش برگ همه نیس الزم ـ گفت اشوان که بردارم رو منو خواستم

 �😅�ضایع چه اههه
  خااا ـ گفتم نیارم کم ک برا
 
   اوردن غذامونو چندمین بعد

 وت بیام میتونم من ارتین امممم ـ گفت مانلی یهو که بودیم خوردن درحال
  بهار؟ ماشین تو بیاد جون الینا  وت ماشین

 
  کنم نصفش برم پرووووو بچه
  میکنه شروع و جنگ  این باشینا شاهد شمام

 
  دخترا از یکی پیش بری نمیخواستی مگه تو...  چ ت ب اصن ـ وجدان
   برو شد درست ک حاال خوب
  دگ رو خفه اهه ـ من
 

 مثال؟؟؟؟؟ چرا ـ گفت و گرفت لجش عسل کنم فک
 خواممی داره؟؟ اشکالیـ  گفت میداد تاب هوا تو چنگالشو که همونطور مانلی
 اخه میره سر حوصلم...  باشم ارتین پیش
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 ادی میخوام بودیم صمیمی باهم قدیما ما اخه ـ گفت و کرد نگاهی یه من به
  شه زنده ها موقع اون

 
 مسخره ای افاده دختره   کنم خفش میخواس دلم
 

 الینا ات اوال ــ گفت باحرص ک شد خورد عصابشا حسابی ارتینم کنم فکر

 بوده هرچی قدیمارو بهتره شماهم دوما...  ندارم کسی ب نیاز من باشه جان
 نامزد ی من االن   الکیه خاطره مشت یه بوده ک هرچیزی   کنی فراموش
  مسخره خاطره مشت ی ب برسه چ نمیکنم عوضش دنیا با و دارم خوشگل

 شد غذش نخورد مشغول دوباره و 
 

  جون مانلی بسوز  جووون باریکال
 

 دستشویی میرم  ــ گفت حرص از قرمز صورت با مانلی
  
  رفت دوید زود و

 کرین کنترل و خودمون مانی خاطر ب اما بخندن میخواستن همه
 

  کردن مهمون و هممون کوروش و مانی
  افتادیم راه دوباره و  ها ماشین تو رفتیم
  بدترشه بگم چیزی میترسیدم منم عصبیه لیخی بود معلوم ارتینم
  ؟ ارتین  ــ گقتم اروم باصدای و نیورد طاقت دلم اخر اما
 

  نفس
 ؟ جانم ـ گفت و کشید عمیقی

  ناراحتی؟ ـ گفتم و دادم قورت و دهنم آب
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 شدت ب ولی نه ناراحت ـ گفت کشیدو  حالتش خوش موهای به دستی
  عصبیم

 
 بیچاره کوچولوی هویج اخییی

 
 تاحدودی میکنم درکت ـ گفتم اروم

  
 و نبوده من جای چون نمیکنه درک هیشکی نه ـ گفت و زد پوزخند یه

 شد خودش افکار مشغول دوباره
  

 شدم ناراحت

 ��♀�فقط کنم همدردی باهاش خواستم  
  

 حاال دمیخوا  هدفش برای فقط تورو ارتین گفتم خودم به بار هزارمین برای
  دوست یا وسیله

 
 نخور حرفاشو این و عشقم و جان گولِ  نداره اعتماد حرفات ب حتی اون
  یستم چشمامو و پنجره سمت کردم و روم

 
 خنک احساس بی پسره
  خورد گوشم ب صداش که میبرد خوابم داشت

 الینا؟؟ ــ
 
 الی دیگه کن ول اهههه که بود جوری یه صداش تن

  
  پخ میگه تا پسره
  ازیپرد رویا ب میکنه شروع این
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 � شخصیت یکم جنبه یکم 
 

  بله ــ گفتم بود پنجره سمت ب روم که حالت توهمون
  کن باز داشبوردو در ـــ

 دادم انجام و گفت که کاری حوصلگی بابی
  دربیار رو نارنجیه که کوچیکی جعبه اون ــ

  داشتم ورش منم
  مخمل نارنجی کوچیک جعبه یه
  کن بازش ــ

  ؟ چیه ــ گفتم
 تو کن زشبا ـ گفت

  دیگه کن وا خودت بیشعور نگا و خر جلبک   اهههههه
  کردم بازش

  ریز و ظریف خیلی بود کوچیک نگین یه
 کیه؟؟؟ برا این ـ گفتم ذوق با یهو
  مانلی_ گفت خشک و جدی خیلی

 
  شد کور ذوقم  خوابید بادم

 ��� مانلیه برا
  خاااک بگو و خیال خوش منه

 چرا حاال خوب_  نشه دار خبر حرصم از مکن کنترل و خودم کردم سعی

  گفتی؟ من به
  چطوره نظرت به ببینم میخواستم_  گفت و کرد بهم نگاهی نیم
 

   جونشه مانلی برا دیگه بلههه
 بیاد نذاشت چرا  میده حرصش چرا داره دوس و خر اون که این موندم من

  نخورم حرص انقدر شم راحت احمق منه که بشینه پیشش
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  ابداااا و اصالااااا ناراحتم و میخورم حرص بفهمه منمیخواست
  قشنگه_  گفتم و بستم رو جعبه در

  داد تکون و سرش
 نماشی که بستم محکم چنان ان و درش و داشبورد تو کردم پرت رو جعبه
  شد منفجر

 نبود حواسش اصال  انگار ن انگار ارتین اما
 

 دل االغ این به که خر الی توسرت خاک ههه   گرفته کادو رفته براش
  بستی
  سوگولیشه مانلی اخر از کنی جونش ب جون

  بگیره گریم میخواس
  مذخرف حس اههه
  داشتم بدی حس خیلی
 پنجره سمت کردم و روم
  باشم متنفر ازش میخواس دلم
 ازمب بکنه باهام ک کاراروهم بدترین میگفت توم حسی یه   نمیشد ولی

  باشم متنفر ازش نمیتونم
 
 
  ؟ بستم دل این ب کی از اخه
 افتاد مهرش کی   باهاش داشتم لجبازی و لج و دعوا و جنگ همش ک من

 ��؟؟ دلم ب
 
 ینا و میکرد اذیت رو دختره پسره  وقتی  میخوندم که تورمانا  موقعی یه

 و میبخشیدش زود  دختره که وقتی درمیومد حرصم  میگرفت لجم حرفا

 دارم دوست میگفت
  میخورد بهم حالم
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  دنیاست حس بدترین که شدم حس اون دچار خودم  حاال اما
  کنم فراموش میشد کاش ای
 
 هب   بابا وللش_  خورد گوشم به صداش یهو خودخوری چندساعت از بعد

  درک به   میکنم ناراحت و خودم دارم کی خاطر
  باال برد و صداش و گذاشت اهنگ یه
 دیدیم اقارم عصبانیت شدت  و نمردیم هه
  بگزره روز یه میزاشتی اقلال
 

  میخوردم حرص منم و میخوند بااهنگ
  باشم کنارش نمیخواستم

  بودم دلخور خیلی
 

 تگرف و یکیش و دراورد دوتاشکالت داشبورد تو از کرد دراز و   دستش

  من سمت
  شوکول برای شوکول   بفرمایین_
 

 مسخره مذحک
   ندادم محلش
 ک شکالت ؟ نمیخوری چرا_  گفت پر دهن با و خورد و خودش شکالت
  داشتی دوس

 
  شکالت این تا بهتره بخورم زهر

 تره اسون خودم کار   برم منتش بار زیر کمتر هرچی
 

 نمیخوام_  گفتم بابدخلقی
 



232 

 

    خورد خودش رو شکالته  انگار ن انگار معمول طبق
  که خوبه ؟ چرا_  گفت بود جاده خیره ک همونجور و
 

  راحتمنا من مثال  بیمزه
  اخه میشد چی میدادی این ب عقل یذره خدایا
 و انیشتن که داره شعور انقدر ولی اس شامپانزه عین دارن سراغ پسر من

  جیبش میزاره
 �.....پا سنگ این اونوقت
 !!ناراحتی شوکول چیه_  گفت و داد قورت و شکالت
  نمیاره خودش رو ب ولی  میفهمه جانت  پا سنگ این_  وجدان

 
  نکن معنا نفهمی و سکوت و مراعات قتهیچو
  جان وجی گفت راست بار اولین برا
  ایول
 نیس چیزیم_  گفتم و دادن تکون و سرم

 ��معلومهههههههه_  گفت باخنده
 

  نیس کنم ول اههه
  نک رانندگیتو  نیس چیزیم میگم دیگه کن بس_  گفتم باعصبانیت

 
 خوش میرم دارم سرم خیر   هبخند این باشم ناراحت باید من چرا اصال اههه

 گزرونی
  میدم حرصت منم

   ��عشقم به میزنم زنگ مثال و اوردن در و گوشین
 میگرد نگام باکنجکاوی

 
 ؟ چطوری عشقم سالم..  الو_  گفتم عشوه باناز و الکی
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  مکث یکم
 مبزن زنگ بهت نشد اصال چندوقتع این ببخشید..  خوبم منم_  دادم ادامه

 معذرت
  مکث
  چشم برگردن بزارخانوادم اره حتما_  دادم هادام
  مکث
 خداحافظ  باش خودت مراقب توام  عزیزم باشه_  دادم ادامه

 
  کردم بهش نگاهی نیم یه و کیفم تو انداختم گوشیو

  میکرد نگام و  بود بهم حواسش باکنجکاوی
  کردن تماشا بیرون و   پنجره سمت کردم و روم خوشحال و بیخیال  منم

 مسخره خر  حاال بسوز
 
 ؟ بود کی_  گفت کشت و  خودش که  چنددقیقه بعد

  چه تو به بگه  اینجا نیس یکی اخه 
 !داری چیکار تو...  هرکی_  گفتم بیخیال

 ؟؟ بدی جواب ادم مثل نیستی بلد!!! ؟ بود کی گفتم_  گفت باحرص
 بسه بلدی تو همون...   نه_  من

 گوب ادم عین_  گفت و رمونف رو کوبوند و دستش عصبانیت و باحرص
  نریز هم به و   اعصابم بود کی
 

 واسا میگیرم حالتو االن...  روانی دیوونه
  بود سعید_  من

 !!هکی سعید  ؟؟؟؟ سعید_  گفت باتعجب و طرفم برگشت ضایع خیلی
 دوستمه_  گفتم دربیاری حرص بالحن

  ؟؟ دوستته هه_  گفت باتمسخر
 ؟ یدار دوست خودت فقط کردی فکر...  اره_  گفتم و صندلس ب چسبیدم
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 میکردم فکرو همین دقیقا اره_  رتین ا
 ؟ دوستی باهاش کی از_  گفت و کرد تر بازبونش لباشو
  ارمد دوسش خیلیم تازه...  قبل خیلی از_  گفتم دراورد حرص بالحن باز

 ؟ داره دوستت اونم...  چی اون_  گفت و زد عصبی پوزخند
 خودم هک نیستم احمق اونقدر_  گفتم ناراحتی و کنایه..  تمسخر..  باحرص

  کنم طرفه یک عشق یک درگیر رو
 

  گرفت حرفمو تو کنایه
 اصال احمق دختره اون و داشت دوس رو مانلی که بود باخودش منظورم
  نیستش مهم براش و نداره دوسش

 
  دوخت جاده به نگاهشو و نگفت چیزی دیگه
 بدی حرص بلدی دتخو فقط کردی فکر  شد خنک دلم
 

 ستدو رو دیگه یکی  یکیمون  میفهمیم وقتی میخوریم حرص چرا اخه ولی

 ��!!!؟ داره
  میخورم حرص داره دوس رو مانلی میکنم فکر وقتی چرا
  شد عصبی و خورد حرص دارم پسر دوست گفتم وقتی چرا

  
  بچه مهمیه چیز حتما_  وجدان

 ��نمیدونیم خودمونم که چیه اخه_  من
 
 تیجهن ب کمتر میکنم فکر بیشتر هرچی چون  حرفا این بیخیال  للشو

  میرسم
  برد خوابم ک نکشید طولی  و دادم تکیه پنجره ب و سرم
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  شدم بیدار خواب از ارتین باصدای

  رسیدیم   پاشو _
 
 

  رفت اون و دادم تکون و سرم  زود چه عهه
  شدم پیاده و دادم خودم ب قوسی و کش

 که شیکی و بزرگ ویالی تو میبرد چیزیو یه داشت ها بچه از هرکدوم
  داشت قرار مقابلم
  پولداره بدجور ارتینم این

  نبود که بردارم چمدونمو برم خواستم
  واااا
  میبرتش داره اشوان دیدم گردوندم چشم
  خفن بابا
  جنتلمن بابا
  اقاااااا بابا
  ایول بابا
 

  طال دستت_  گفتم و زدم صداش
  بهش دادم طالیی الیک یه منم که زد چشمکی

  ویال تو رفت
  ....حسودیتو چیه  داداشمممم قربون
  کو هویج

  کردم نگاه و دوروبر  جلوتر رفتم کم یه 
  بهش خورد چشمم که

  االچیق نزدیک جایی یه رفتن و بود گرفته رو مانلی دست
 ریخت هری  یهو قلبم چرا نمیدونم
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  میزنن چاقو همب درون از دارن کردم احساس
 میومد در نفسام زور به و شد سفت سینم قفسه

 
  میشم اینجوری چرا خدایا
  داره دوسش هنوزم پس

  یالو کنار و بود جلوشون دقیقا که درختی پشت رفتم  و دویدم یواشکی
  بفهمم و حرفاشون میتونستم جورایی یه
 

  یگهم چی ینمبب تا کردم تیز و گوشام بود باز خنده به مانلی قراضه دهن
 

  نمیشنیدم کاش ای که شنیدم و   حرفاشون از چندکلمه فقط ولی
 

 بودیم هم مال اولم از تو و من.... داری دوسم هنوز توام میدونستم_ مانلی

 هنوزه که هنوزم من ارتین ولی..  کردم بزرگی اشتباهای من درسته... 
  دارم دوست عاشقانه

 
  میومد عصبی نظر به و   دبو پایین سرش  کردم نگاه هویج به
 

  است جعبه همون اینکه...  اینکه عههه  ببینم واسا
  مخمله نارنجی جعبه همون

 
  عشقشه مال دیگه بله ههه
 ؟؟ خانوم الی خوردی...  بفرما
  نکنی وا حساب پسره اون روی دیگه باشی تو تا حقته
 احمق نیست تو مال اون

 
 ویال سمت رفتم سست و لرزون های باقدم
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  بود توگوشم هاش دارم دوست و مانلب پرعشوه های خنده صدای هنوزم
 شد سخی دستم شدم  متوجه که بیام در وگیجی بهت که صورتم تو چندتازدم

 کردم گریه کی
 کردم گریه اصال چرا
 احمق؟ پسره اون خاطر به

 ��اخه  چرا
  کردم  پاک اشکمو از خیس صورت

  باش قوی    الینا  نکن گریه
 باشن باهم  بزا

 الیق هرچه خالیق
 نشو نزدیک ارتین به دیگه  دختر  ولی
  نبند دل
  سخته خیلی کندن دل ک  دنبند دل
 

 �😔�باشم نبسته دل تاحاال اگه البته
 

  بودن کرده تقسیم اتاقارو ها بچه  تو رفتم
  اتاقش افتاد کی با کی بگم ندارم حوصله ها بچه ببخشین

 ادمافت بهاره و عسل با من فقط
  نبود کسی  اتاقمون تو رفتم
   بهتر
  نداشتم هیشکسم حوصله  بود بد حالم
  احساس بی البته و تفاوت بی و پرشور و قوی الینایه  نمیشد باورم
  کنه گریه که بریزه فرو حد تااین دوتا اون های عاشقانه صحنه بادیدن
 بده دست از شبطنتاشو و طبعی شوخ حس

 
 روتخت انداختم و خودم
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  چمه یا  میخوام چی میدونستمن
  نمیدونستم واقعا
   میگم چی دقیق میفهمن شدن دچار من حال این ب تاحاال ک اونایی

 
  تو اومد عسل  شدو باز در

 حالت همون تو و موهاش کردن شانه ب کرد شروع و برداشت رو شانه
 وجج  کنیم درست اتیش میخوایم  پاشو.  خوابیدی توچرا عه_  گفت من به

  زنیمب
 کرده مهمون اشوان
 یارنب میدادیم سفارش یا رستوران میرفتیم خوب_  گفتم حوصلگی بابی
  داره کارارو این حوصله کی

 همین به کیفش...  تو چته وااا_  گفت تعجب با و بست و موهاش عسل
  ببینم گمشو پاشو..  کردنشه درست اتیش

  امیکنماا شتکت میام گرنه و پایینی دیگه دودقیقه تا
 دادم تکون باشه عالمت به اجبار ب و سرم
 بیرون رفت و زد چشمک یه اونم
    چی که پایین برم

 ؟! ببینم دوتارو اون بازی عشق
 گار روز ههههههی

 
  تخت رو نشستم یهویی
  بندازم چی همه از و خودم من چرا  باشم ناراحت چرا من
  نیست خیالشم عین احمق ارتبن اون

  باشه مهم برام باید چرا من اونوقت
   کنم بغ گوشه یه بشینم نه کنم کیف مسافرت اومدم سرم خیر
  عوضی مانلی باهمون بره  درک ب

  عنتره دختره همون لیاقتش
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  اومد سرجاش حالم یکم گرفتم دوش یه شدم بلند
  کنم فکر بهش دیگه نمیخاستم حداقل ولی کنم فراموش کامل نمیتونستم البته

 
  بود 0:01 ساعت

  همیشه داشتم دوس و ساعت ینا
  سوییشرتش همراه به تنگ مشکی ساق یه

  کردم پام صندالمم  سرم رو انداختم و کالهش
  بیرون رفتم و   کوچولو ارایش یه
 و همین فقط بگم بهتون که نمیدم اهمیت خونه دکوراسیون به اصال من

  باال میرفت میخورد پله راست سمت از و بود دوبلکس اینجا بدونین

 بسه همین�😐😂�
 

  نبودم  توویال هیشکس
  کردم نگاه پنجره از

  االچیق جای رفتن اووو
  حیاط تو رفتم
  کردم سالم و شدم نزدیکشون و

  دادن و جوابم همشون
 ودنب ایستاده بودن کرده درست ااالچیق کنار ک اتیشی کنار بهاره و  اشوان

  میکردن درست کباب و
  میکردن بازی والیبال هم محمد و داریوش و مانی و کوروش

 میحرفیدن  بودن نشسته هم عسل و مونا
  بود پیششون هم مانلی
  میبود جونش ارتین پیش باید االن نشسته چرا این عههه
   گرفته ناراحتیم قیافه چه

  چی واس
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  چه من به   باو وللش
   ارتین دنبال چرخوندم چشم

  میگردی؟ دنبالش چی واسه االن_  وجدان
  چمدونم_  نم
 

 و االچیق ب بود داده تکیه بهاره و اشوان تراز اونطرف یکم  اوناهاش هااا
  بود اتیش ب خیره

   نمه یه میزنه ناراحت
  اخه چی واسه
  نفهم خوب توچه به اهههه
  شم بیخیال و اون کردم سعی

 و زدن دمق  �🗣🗣�کنم سمع استراق یکم قبل دفعه مثل واسین  کو خووب

 �😂�؟ یادتونه
 بهاره و اشوان همه از اول

 عه عه عه_  کفت بهاره به بود گرفته محکم رو جوجخ سیخ که درحالی
  میره در االن بگیرش محکم بابا   بهار اههه...  بابا نیفته بگیرش
 یرونب میفتاد سیخ از داشت که ای ر جونه نصف داشت سع که درحالی بهار
   واسا...  اناشو نکن هولم عههه_ گفت سیخ تو بکنه و

 ناو  میشه جزغاله میفته االن بگیرش بابااا_  گفت و شد هل یهو اشوان

 سفارشیه
  نارتیییی کمک بیا ارتین هوووی_  زد داد دید ک و ارتین و گردوند چشم
 بود خودش هوای و حال تو هویج اون ام

 پسر کنه لعنتت خدا_ گفت نمیفهمه دید ک اشوان

 ����� _ من
 

 داریوش و مانی و وکوروشخوحاالمحمد
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  تیم یه محمد و داریوش
  تیم یه مانی و کوروش

 
  خان مانی بزنش میتونی اگ_  گفت و تور اونور زد توپ داریوش

  اونور زد کوروش و کوروش ب داد پاس زیرش زد و دوید مانی
 و کوروش نفع ب شد امتیاز یه و زمین خورد  برسه بهش اومد تا محمد
  مانی

  ایول_  گفتن و قدش زدن انیم و کوروش
  میدم نشونون االن_  گفت و برداشت و توپ محمد

 

 �😣😣😣�_ من
 پسرا این دست از
 
  مانلی و مونا و عسل حاال و
 

  نگو ک شده تنگ حسین امیر برا دلم انقدر_  عسل
 کارداشت ک حیف اما  تنگیده اقامون برا دلم منم_  گفت و خندید مونا

  میومد وگرنه
  حییییف_  عسل
 هن یا باشه یه هرازگاهی و بود نشسته ناراحت باقیافه و ساکت ام مانلی

  نیست حواسش اصال بود ومعلوم میگفت
 

 نیست معلوم شده چشون
 مانلی هم و ارتین هم
 

  مونا و عسل پیش نشستم رفتم
  اونطرف رفت پاشد مانلی نشستم من تا
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 ��ایا؟ داشتم خار   واااا
  نگفتن چیزی اما کردن نگاهش تعجب با هم مونا و عسل
  اومد عشقتوون خووب_   کردم عوض و جو

  شی من عشق تو بود مونده همون_  عسل
  کپک باشه خداتم از_  من
 شدیاا خودشیفته خیلی تازگیا_  مونا
  خنده زیر زدن باهم و
  داشت خنده کجاش  هرهر_  من

  عمته خودشیفته بعدشم
 خندید و ووننلزو_  زد داد محمد ازاونور
 ؟ گف چی_  گفتم باگیجی
  نلرزون گور تو و تنش میگع  مرده عممون بابا_  گفت و  خندید هم مونا
  خنده زیر زدم منم منظورشون فهمیدن با

 جدیدت زبون بااین سرت تو خاک
  ؟ بدین قرض بهم و عشقم چندلحظه میشه _
 یرهخ  دارهن میزونی اعصاب بود معلوم که ارتین به برگشتیم تاموت سه

  شدیم
   نیا افه دیگه اینجا بدبخت بابا

 ��(عشقمممم)   خودمونیم
  خورد کلمونو...  خودتون ارزونی  بفرمایین اره_  گفت باخنده مونا
  بخورم تورو  پو کله بیام نیستم خور آشغال من که اوال_  من

  کرد غش ازخنده عسل
  ؟ شدم بد حاال  بحرفم باهات میزدی بال بال ک موقع ازاون دوما _

  تو نمیری_  گفت و روپام زد باخنده
 ک ارتین  ب و  داره کارت عشخت پاشو_  گفت مسخره باحالت بعد

  کرد اشاره  میکرد نگام بیحوصله
  برم باهاش نمیخاستم اصال  ااههه
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  داری رو مانلی عشقت ک تو
  چیکار میخوای رو الینا

  دمبو شما با  الیناخانوم_  رت بیحوصله تر عصبی..  اومد صداش دوباره
  دارم کارت بیا شو بلند
  ویال تو رفت و افتاد جلوتر خودش و

  سیاه بخت بهت لعنت اهههه
 مونا و عسل  کی زیرزیر نگاهای ب و دنبالش رفتم   پاشدم زار باحال
 ندادم محل

 
 تاقا کنم فک که اتاقی یه تو رفت که میرفتم دنبالش حرف بی همونجور

  بود خودش
  وایسادم در دم

 _ گفت داخل برم ندارم قصد دید وقتی  کرد نگاه بهم و تخت رو نشست

 ؟ تو نمیای چرا
 
  باش رو اقا هه
  همون واسه  پاکه سابقت خیلیی که نه اخه

  شم تنها باهات اتاق یه تو باز درخشانت سابقه بااون  بود مونده همین
 

  دارم کار...  بگو زود_  گفتم و شدم سینه ب دست

 �😡�نمیفهمی؟؟؟؟   تو بیا گمشو میگم بهت_  گفت باعصبانیت
 

  برمممم میخوام...  داری چیکار بگو...  نمیخوام_  گفتم باحرص
  میکنه کنترل و خودش داره فقط و عصبیه و کالفه بود معلوم کامال
  چرا اخه ولی
  میکشتم االن یااخدا سمتم اومد شد بلند
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 ردک پرتم   گرفت و یقم حرکت یه با  برم در مخواست و اومدم خودم ب تا
 اتاق تو
  کرد قفل  درم
 کن کمکم من جان   کن کمک خدایا

 کنار یصندل رو نشستم  باشم ریلکس کردم سعی  ببینه و ترسم نخواستم

  میز
  داری چیکار...  دیگه بگو_  گفتم و

 گذاشت و کرد قالب و دستاش و کرد تر باز و پاهاش  تخت روی نشست

 نفسایه و شد خیره دستاش ب و پایین انداخت و سرش و  زانوهاش رو
 میکشید عمیق
    گذشت یکم
   کردم نگاه ساعت ب و کردم غنچه و  لبام بیخیالی با

 هزد زل دستاش ب عصبی و ساکت همونطور اون و  بود گذشته دقیقه 10

 بود
  واال بودم بیحوصله منم
 دقیقش 01 ؟؟؟ کنی نگاه زیبات ایدست ب بشینی همونجور میخوای_  گفتم

 خوب بگو چیزی یه.   اینجا کاشتی  و من
  کرد نگاهم باال اورد و سرش اروم خیلی

  بود خاص خیلی ولی چی نمیدونم داشت چیزی یه نگاهش
  نکن پردازی خیال انقدر..  الی بسه_  وجدان

  تو جان به جوریه یه.. نگاه خودت اخه نهه_   من
  موند ام خیره همونجور
  ندیدی؟؟ ادم چیه_  گفتم و ریخت بهم اعصابم
  نگفت چیزی

 بااابااااا ای
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_  گفت ای رگه دو اما اروم صدای با من  خوردن حرص چندقیقه از بعد
 بده گوشیتو

 
  بده گوشیتو_  گفت  من خوردن حرص چنددقیقه از بعد
 چی؟_  گفتم تعجب با

 وبده گوشیت گفتم_  گفت دوبارع  بیتوجه
 الخالق جلل اواا
  ؟ چیکار میخوای_  من

  بگم بهت تا  بده_  ارتین
  یدار چیکار من گوشی با تو...  بدم نمیخوام_  گفتم لجبازی و باحرص
 بگیرم؟؟ زور به یا میدی_  گفت عصبی بالحن
  نگا رو روانی دیوانه

  هشب دادم و اوردم در سوییشرتم جیب از و گوشیم حرص البته و   تردید با
  نداشت رمز مگوشی

 اییم ساده و صاف آدم چه میبینین توروخدا
  رفمط ب  بازگوشیو و کرد گزار و گشت یکم توگوشیو وکرد سرش بااخم

 بگیرش. بیا_    گفت و گرفت
 چیکاکردی؟؟_  گفتم  شک با گرفتم  گوشیو
 هپسر  اون شماره_ گفت  بااخم و  کرد ریز چشماشو  حرفم ب توجه بدون

 ؟؟؟ کردی قایم کجا سعیدو.... 
 

  کیه سعید  ؟؟؟ سعید
 �خیالیم پسر دوست همون  اهاااا و سوزوندم فسفر یکم
  داره چیکار اون ب این اصال....  یادشه هنوز چرا

 ��کنیم اذیتش یکم بزار  یادشه که حاال نداره عیب
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 شحفظ من  ؟؟ مینویسه جایی و عشقش شماره آدم مگه_  گفتم بابدجنسی
  شده حک سرم  تو  کردم
 فهخ  نکردم خورد حلقت تو دندوناتو تا_  گفت خشم با و ایستاد جلوم اومد
  شماااارش_  زد عربده یهو بعد....    شو
  کردم تهی قالب ترس از
  رفته در امازون از رسما این
 کپکی هویج اخه چه ت به

 میخوای و شمارش_  نلرزه صدام کردم سعی  بدم نشون ترسمو نخواستم

 چیکار؟
 میخوام_  گفت بودم ندیده ازش تاحاال که عصبی و خاص حالت و بالحن
 وسد ب بزنه زنگ کرده جرعت که احمقیه کدوم ببینم..   بهش بزنم زنگ

  بترکونه الو باهاش و من دختر
 

 میکنه همچین چیرا این عههه
  جدی چه
 ینکها مثل  ؟ تو چته_  گفتم خشم با خودش عین  نیارم کم کردم سعی منم

 مهتمو چی همه بریم که ازاینجا..   میکنیم بازی نقش داریم ما رفته ادتی
  ایشاهلل
 لیبامان تو وقتی مگه...  کنی اذیتش نداری حق...   همیم عاشق سعید و من

 !!!؟؟ برداشتی دور من برا تو حاال که میگم چیزی من هستی
 
  شووووووو خفهههه_  زد داد بلند
 

   سقف به چسبیدم
  علی یا
  بگیر صاحابتو بی زبون اون جلو دقیقه دو خوب الی    بابا یا
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  داره چیکار من ب االغ این اصال
 میشه غیرتی من واسه حاال     گزرونی خوش جونش مانلی رفته خودش

 
 خودش صورت با مماس و اورد خود طرفش به شدت با و گرفت و چونم

  داد قرار
 دم و شاخ بی غول این ب هک من وگرنه پایین بود اورده و سرش البته

  نمیرسم خوشگل
 
_  دغری صورتم تو عصبانیت با که  کردم نگاش ترس البته و حرص با

 تویی عاشق کرده غلط اونم.... ای حرومزاده اون عاشق که کردی غلط
 منی مال که شده
 الس دیگه یکی با   منه مال کمالت تموم...  منی مال وقتی ای اجازه چه به

  میزنی
  ان؟؟؟؟هاااا
 مذخرف چرا   ندارم خبر خودم که گذروندم خوش مانلی با کی من دوما

  کوچیکت ذهن تواون میکنی سرهم
 

  بود شده حبس ترس از نفسم
  بگم نمیتونستم هیچی
  الاال بودم شده الل

 
 اون سما دیگه  باره یه....   دیگه بارع یه فقط_   گفت تهدید و باعصبانیت

 سمق علی به....   میکشم جفتتونو  قسم علی والی به..   بیاری رو پسره
  میگم دروغ نکنی فک که خوردم
  دانی خود حاال
  شد پرتاب عقب به سرم که کرد ول محکم و چونم
 چشه این خدایا
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  میکنه اینجوری چرا
  اورانگوتانیش دستای اون زیر شد خورد چونم

 مال نم...  کلکه...  فیلم....  فیلمه همش اینا...   اینا..  ا_   گفتم بغض با
 ت..  من برای  نداری حق تو...  تو..  ت....  نبودم هیچوقت  نیستم...  تو
  ... کنی تکلیف تعین.. 

 بیا _ گفت و کشید دراز تختش روی رفت بغضم و حرفام به توجه بدون
 اینجا
 !! کجا بیام چیییی
  بود داده فشار محکم خیلی   میکرد درد بدجوری چونم
  بودن کرده فرد تیغ توش رانگا
  بمیرم خودم  واسه الهی
  عوضی خر نره پسره

  میکرد درد چونم  کنم تحمل نتونستم
  شد روون اشکم

 خواممی من...  من..  کن باز و در بیا...  نمیخوام_   گفتم التماس و گریه با

  بیرون برم
 شستد و بود سرش زیر دستش یه که حالی در اخم و بسته چشمای باهمون
 و تخت روی بود گذاشته رو یکی اون و بود دراز پاش یه و کنارش دیگش

 یاب.....  گفتم....  بهت_  گفت عصبی و شمرده بودشمرده سقف به روش
  اینجا... 
  کرد اشاره کنارخودش به دستش با و
 

  نمیخوام  نمیخوام
  میترسم سگ مثل باهاش بودن از

  میترسیدم سگ عین سگ از قبالنا
  میترسم سگ عین این از االن اما

  سگ سگ سگ هی...   دیگه بسه اههه_  وجدان
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 خوو_  من
 

 یگسد یکی با گزرونیش خوش که باشم کسی کنار نمیخوام اون از گذشته
  من برای غماش و

  چیکار میخوای و من کردی اشتی ک جونت بامانلی
  شد باز چشاش یهو که بودم فکرا همین تو
 ؟ هن نمیره گوشت تو حرف تو_  گفت ترسناکی بالحت و شد خیز نیم
 
  کرد باز و چشماش یهو که بودم فکرا همین تو
  ؟؟؟ نه نمیره گوشت تو توحرف ـ گفت ترسناکی بالحن شدو خیز نیم

  بدو فقط الی...  قران یا ـ وجدان
 میدی جو الکی برم گوری کدوم...  باو خفه ـ من

 �� ـ وجدان
 

  تخت پشت رفتم پریدم
  بود تخت سر اون نماو
 
  کردم در به نگاه یه

  غنیمته بزنم در ب لگدم و مشت چندتا بدوم
 امودست دوتا محکم و اینور پرید حرکت یه با که اونور برم گذاشتم و پام

  گرفت
 ولم...  مقاح غول کن ولم...   جییییییغغغ....  کنننن ولم ـ گفتم جیغ جیغ با
  . کن

  نشوند پاش رو منم و تخت رو نشست
  میشنوه؟ و صدات کسی ؟ میزنی جیغ مثال چی که ـ گفت خنده با

  خدا بنده میگه راس
  بود کرده قفل خودش دست با پاهام روی و بود گرفته دستام
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  بود کرده حلقع هام شونه دور دیگشم دست اون
  برم بزا..  زدی و حرفات...  کن ولم ـ گفتم تقال با

 همش چرا  لجبازی؟؟؟ اینقدر چرا ـ گفت و دز کنار صورتم تو از و موهام
  بدی؟ حرصم میخوای

  برداره و دستش تا دادم تکون محکم و سرم
 حرص هرچیزی واسه الکی تو..  نیستم لجبازی من  ـ گفتم حرص با

  میخوری
 حرص  دارم دوس رو دیگه کسی من اینکه براب باید چرا  اصال....  اصال

  شی؟ عصبی  بخوری؟
 هب خیره کردو ش نواز و سرم  و اورد باال و دستش و کشید عمیقی نفس

 ااالم یعنی...  منی مال وقتی تا که گفتم....  هیچی خاطر به ــ گفت موهام

  منیییی
  ممیکن خورد و پاش قلم وگرنه وسط بیاد نداره حق دیگه کسی پای  پس
  کردم نگاه بهش
  میکرد نگاه بهم
  چیشد  نفهمیدم که من

  نمیزنه حرف ادم عین  بده چقدر
  میگردونه کلش دور رو لقمه همش

  شده مهربون االن نظرم به
  نگاش هم..  صداش هم...  حرفاش هم
 نمونم نصیب بی ومنم بزاربگم پس
  ؟؟ ارتین ـ گفتم تردید  با

  جونم ـ بوسیدوگفت  اروم پیشونیمو

 �😍�شدم خرذوق
  احمق  دختره میده جون  گفتنش جانم یه واسه. کردی غلط تو ـ وجدان

 
   کالروانیه این  ها بچه کنین ول و  این  اههه
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  جونم بگه بهت عشقت که داره خوبی حس چ میدونن دخترا
  عشقممم؟؟؟  عشقتتتت؟؟؟

 جاااااان؟

 �😐�غلطاااا چ 
  منتظره ارتین  کن ولش

..  . با تو  که  دیدم من.  من ــ وپرسیدم بدونم میخواس دلم خیلی ک سوالی
   بهم ماشین تو  ک...  جعبهه. همون... ه و االچیق کنار  رفتین  مانلی اب

  یگفتم داشت مانلی که  شنیدم و...  بود دستت نه یا قشنگه  بگم   گفتی

  باشین باهم میخواد و عاشقته هنوزم
 واستادن گوش فال ــ گفت مرموزوشیطونی حالت با که بدم ادامه خواستم
 کوچولو خترد نیستاا خوبی کار اصال
   شدم هول
  رفت ابروم
 از .... از  که من...  امممم...  من.. میدونی  نه  نه ـ گفتم پته تته با سریع

 از ههجعب  بااون  بدونم   بودم کنجکاو  فقط.....  فقط خوب.   نیومدم قصد
  اخرچیکامیکنی

  .... میخونه اییم روضه چه حاال خووب ــ گفت و خندید گلو وتو  اروم
  شد؟ ارضا مادمازل کنجکاوی...  ببینم بگو حاال
 خوب...  نموندم اخرش تا میدونی..  من نه ـ گفتم و پایین انداختم و سرم

 اشتی باهاش و داری دوس رو مانلی تو اگه...  اگه که بدونم میخوام اینم
 هنوز چرا ــ دادم ادامه باز و کشیدم عمیق نفس یه...  پس..  پس...  کردی

...  اگه میزنی صدام  عشقم بقیه جلو ؟؟ کنم بازی نقش باید گیمی من ب

  میخوای و اون هنوزم اگه...  اگه
  میگرفت بغضمم داشن جورایی یه

  کردم نگاش چشمی زیر
  بود اروم صورتش ولی کنه لوردم و له بزنه که االنه گفتم باخودم
  خوشحال و اروم
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  خوشحال؟؟ چرا

 �� باشن داده تیتاب شبه که بود شده خری عین دقیقا
 

  بود اروم و خوشحال قیافش
  ندیده چیزای حق به
 باشم؟ داشته دوست رو کسی من مهمه برات ــ پرسید شیطنت با
 
  میدم لو و خودم دارن خر منه

  میدونم ضایعم خیلی
 ��نکنین نگام اونجوری  میدونممممم

 من..  من..  باشه مهم باید براچی...  نه نه ـ گفتم وال و هول با و سریع

  کردی اشتی مانلی با اگه بدونم خواستم فقط
  همین  چیکار میخوای و من
  اینطور که اهااا ــ گفت خودتی خر میزد داد که نگاهی یه با

  کوچولو نمونی خماری تو که بگم برات بزار پس
 قبل...  حرفا این و اشتی برای نه ولی بـــوووود مانلی برای جعبه اون
 و اورد زبون ب و خودش توهمات اون زدن حرف به کنم شروع نم اینکه

  کنم اشتی میخوام کرد فکر
  شنیدی هارو قسمت همون دقیقا توهم و

  ؟؟ جعبه  اون پس... پس ـ گفتم و حرفش وسط پریدم
 هتب که همونی شبیه دقیقا نگین یه مانلی بودیم باهم که موقعی ـ داد ادامه

  بود داده بهم ک دادم نشونش
  کرد ولم و شد خراب چی همه اینکه بعد

  داده بهم که چیزایی تموم خواستم
  دور بندازم رو چی همه..  چی همه  حرفا..  خاطرات...  ها هدیه
 گردنم به دینی تا بدم پس بهش چیزو همه که دیدم بهتر و کردم فکر یکم اما

  باشم نداشته ازش چیزی و  نمونه
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  بدم پس بهش تا کردم اماده شده پیچ کادو همونطور نگین اون همون برای
  نباشه گردنم ب هم دینی و نیفتم یادش به هرگز دیگه تا

 تمــوم  شده تموم من برای مانلی
 

  کردم فکرایی چه بگو و من عجــــــب
  کردم گریه الکی چقدر
 کم هک هست دیگه یکی االن ولی ــ ماسید لبم رو لبخند بعدیش حرف با ولی

  بهتره و سرتره مانلی از خیلی خیلی که قلبم تو یرهم داره کم
 یا داره دوست و من اونم نمیدونم اما...  اما  دارم دوسش خیلی که میدونم

  نه
  اشهب داشته دوسم اگه که اخخ ـ گفت التماسی بالحن و گرفت باال و سرش
  زمین میارم براش و بهشت

 
  من به شد خیره دوباره و

 ؟؟ داره دوس رو دیگه کسی یه یعنی
  اخه؟ کیو

 ��اره؟؟ ؟؟ میگه و من نکنه..  نکنه
 بازیاتو احمق..  دیوونه احمق نکن پردازی خیال...  شدم خیاالتی بابا نه

  ببر آبروتو بعد  شی مطمن بزار..  کنار بزار
  نکنم گم و پام و دست کردم سعی
  بود خیرم هنوز  کردم نگاع بهش
  میشم حالی به حالی میزنه زل وقتی...  نچ

  بود زده زل هنوز

 ��کشیدم خجالت یکمم  اومد در کفرم
 ندیدی؟؟ آدم چیه  ـ گفتم باحرص
 ندیدم االغ... چرا ـ کردوگفت نگامباخنده
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  االغ میگه من به  کن نگا رو  پرو بچه
  آبادت و جد هفت خودتیو االغ ــ گفتم و سینش قفسه به زدم
  خندید بلند بلند
 

  رفت شد روانی
  میره ابرومون ببیته مارو بیاد یکی االن   دیگه بسه خوب
 کرد تر سفت دورم دستاشو که شم بلند اومدم

 
  میکنن فکری چی بقیه االن...  خدااا ای
  کننمی پیچم سوال بیرون برم تا خر بهاره و مونا و عسل این  میدونم که من
 

 هبچ شیمی تر خوردنب میکنی تقال وقتی ـ گفت و خندید گوشم زیر
  نیست ادم این...  شماها کنین نگاش عه عه عه
  بزنم حرف ادم عین باهاش میخوام من هی

  نمیزاره خودش
 

  برم میخوام...    کن ولم ارتین ـ گفتم و دراوردم بازوش زیر از و دستم
  ؟ مثال کجا ــ گفت کنارو زد و صورتم رو بود ریخته که موهایی

 
  نباشی خر یه تو که هرجایی

  کارات این با میره ابروم...  بیروون ــ گفتم و تر اونطرف بردم و سرم
  چارساعته کجان دوتا این میگن بقیه االن
  کن ولم  زشته

 
 نچ ــانداختوگفت باال ابروییشیطنتط با

 فسقل خوبه جات
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  کناااا نگا رو گندیده
  جان هویج خواستی خودت ببین
 کنم رفتار انسان عین باهات خواستم من
  میدم نشونت حاال ولی

 !!!!هاا؟ رسیده من به زورت
  میکنم حالیت االن  واسا
 ���هااا بچه

 

 (❕B❕ نـقــشـه)
 

  B نقشه
  دو_و_صد_پارت# بره نیست یادش هرکی

 ��بخونه رو 
 

 کردم حلقه گردنش دور دستامو
  زمین افتاد فکش

 داشتم نگه صورتش جلوی دقیق و صورتم
 آرتین؟ ــ گفتم توصورتش باعشوه
 ممحک دورم و دستاش و شد دیونه خورد صورتش به که نفسم چرا نمیدونم

 کرد تر
  جوونم ـ گفت و   

 قفسه روی و کردم باز گردنش دور واز دستم یه...  میجوابه داره   ایول
 چیزیو یه ـ گفتم خرکی باعشوه و کردم نوازش یکم و گذاشتم سینش

  ؟ میدونستی
 ؟ چیو ـ ارتین
  مدار دوست خیلی...  اینکه ـ گفتم و کردم تر نزدیک بهش و سرم میک

  زدن برق وضوح به چشماش
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  ... بگو دوباره....  دوباره ـ گفت و کرد  فرو گردنم تو سرشو
 خبریه کرده فک نگا و خر
 ... دارم دوست..  دارم دوست ـ گفتم بدجنس منم
 
  شد دیوونه...  شد خل

 اندازه به...  دارم دوست منم....  جوووووونم ای ـ گفت خوشحالی و بالذت
..  عاشقتم...  زیاد خیلی... میخوامت شوکول..  میخوامت دنیا تموم

 عااااااشق
 

  میگفت اختیار بی اینارو نمیدونم
  بود شوخی
  بود جدی
 بود واقعی

  
  نگفتم واقعا من بود که هرچی  نمدونم
  نقشس همش نماال کنم اعتراف اول که نیستم ادمی  من چون

  دستش از کردن فرار برای 
  گلوش زیر بردم اروم و سرم

  میکرد نگاهم خمار باچشمای
  نهایی ضربه حاال و

  بوسیدم اروم و گلوش زیر
  شد شل

  کشتنش انگار
  افتاد دورم از دستاش
  وقتشه حاال
   کنم دورش ازخودم و بزنم که باال اوردم و تاپام
  شد صورتش با مماس صورتم و زد چنگ و موهام دستاش یکهو
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  من دیوونه دارم دوست خیلی...  میخوامت الی ـ گفت خوشحالی و نیاز با
  لبام رو گذاشت و ولباش

  میوسید ولع با
  میشم شل زود من خدایااا

  نههههه نه
  بدم دست از و اختیارم نباید االن   نه االن
 دش پرت دومتر که کمشش به زدم محکم و باال اوردم پامو بود هرسختی با

  اونور
   بیفتم بود نزدیک

 کنم حفظ و تعادلم کردم  سعی ولی
  یکردم نگاه و اطراف  باشه اومده خودش به تازه اینکه مثل و تعجب ارتینبا
  کردم درست و  سوییشرتم کاله
  نفر اولین اونم  میکنم اعترا  راحتا همیک به کرده فک  پرووو بچه
  باطل خیال زهی هه
 ودب تخت لبه و نبود حواسش چون اونم که کشیدم زیرش از محکم رو توپ

  این پا شد پرت
  اخخخخ ـ دادزد

 
 حقته بخور

 
  اخخخ ـ زد داد و افتاد
  بخور حقته
 کارارو اون که عاشقتم یا دارم دوست کردی فکر ــ گفتم و سرش باالی رفتم
 ستتد از اینکه ایبر فقط من... هیچی...  نیستی هیچی تو  نخیرم ؟؟ کردم

 هستی عنصری سست ادم میدونستم چون..  چون...  کردم اونجوری برم در
  میدی دست از اختیارتو ساده بوسه یه با که
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 ستد از اختیارتو و زدن انگشت بهت نفر چند بودی که اونور نیس معلوم
 ... نیست...  نیست بعید تو از...  اوردی سرشون بالهایی چه و دادی
  میزدم نفس نفس غم و ناراحتی..  حرص..  صبانیتع شدت از

  زدم حرفارو این چرا نمیدونستم
 . کردم بغض چرا
  میکردم حسادت و   بوده زیادی های ادم با اون نکنه اینکه فکر از شاید

   بود خیره بهم حیرت و باتعجب
   ندیدم و  دیدنش طاقت دیگه
 ...... حتما..  حتما پس هبگیر و خودش جلوی نمیتونه که سسته اینقدر اگه
  باشه بد انقدر  نداره امکان  نه نه نه نه

 معلوم کجا از اخه ولی
  نکردم توجهی زدناش صدا به و بیرون دویدم بغض و ناراحتی با

   شستم و صورتم سریع اشپزخونه تو رفتم
 
 

  کن کمکم میکنم خواهش... میکنم حس و این..    دارم دوسش من خدایااا
 و باریک جاهای به  خداا میکنم خواهش ولی داشته دختر وستد میدونم
 باشه نرسیده خوابش تخت

  نکن امید نا و امیدم میکنم خواهش
    دارم دوس و هویج اون نمیشه باورم   هههیی
 بیرون رفتم و کردم خشک و صورتم

 
   بود اماده هاهم کباب و  بودن نشسته همه

 بودن احمق دوتا ما منتظر انگاری
  مونا کنار نشستم و تمرف

 ��  میترکوندین؟ الو ــ گفت بهم باخنده اشوان
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  ترکوندنـــــی چه هه
 عشق هک نمیدونی...  میکردیم منفجر نه ـ گفتم و خندبدم باتمسخر و الکی

 ��زیاده چقــــــــدر ارتین و من
 ردک نگام بدی نگاه یه با مانلی ولی خندیدن و کردم شوخی کردن فک همه
  پایین انداخت و سرش زبا و
 

  ساکتی که پرت تو زده خوب ارتین
    میدونست محمدم 

 گهن چیزی که بود کرده راضیش چطوری نمیدونم و بود گفته بهش ارتین
  بود هم خوشحال و خوشبین حتی و
 

  بخوریماااا شام میخوایم نمیاد؟ ارتین ـ گفت و خورد ساالد از یکم بهار
  جامونده ها انفجار تو حتما ـ گفت باخنده محمد

  خندیدن همه باز و
 نجو از دور نکنه  نمیاد؟ داداشم چرا ـ گفت و کرد ویال به نگاهی یه عسل

  مرده
  نمیمیره نده دق مارو تا اون...  نترس ـ گفتم بیخیال
  میکنه مرور انفجارشونو خاطرات داره حتما بابا ـ گفت باخنده اشوان
  روانی بیمزه

  اومد تینار وسطا درهمین
  کشیدن هورا و زدن سوت همه

  هاااا خوشحالن الکی ایناهم
 

  نشست من کنار دقیقا
 تشریف....  عجب چه ـ گفت و کشید برنج و برداشت و بشقابش اشوان
  شدین فرما
  خوریمغذاب بیاین گشنمه... اشوان نریز مزه ــ بود کالفه خیلی انگار ارتین
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 اولویته تو شکمش شرایطی هر در میاد خوشم

 �� میخوردی؟ چی داشتی االن تا پس...  سیری حتما تو ـ گفت داریوش
 

  بکشن خجالت از و من میخوان نگا اینارو حاال
  نکردیم کاریم خوبه
  سوخته دهن و نخورده اش

  بخورین و غذاتون...  تعطیل پرونی مزه گفتم ـ گفت غیض با ارتین
  اومد دستشون کار حساب همه
 شدن خوردن مشغول و فتننگ چیزی دیگه

 بشقابش خیره ارتین همینطور و نزد حرف هیشکس خوردن غذا توطول

  بود
  میکردم نگاش چشمی زیر منم

  که نمیرفت رو از پروهم مانلی
 االدس ارتین..  بدم و اون جون ارتین....  بدم و این جون ارتین میگفت هی
.. . بدم مرض..  بدم مرگ...  بدم کوفت..  بدم نوشابه..  بدم ماست..   بدم

  بدم هالهل زهر
  اههههه

   بدم شماره بگم بود مونده فقط
  واال
 ممونه و کردن درست اتیش پسرل و شستیم و کردبم جمع دخترا ما غذا بعد
  نشستیم هم دور
 فیلما تو عین  بود باحال خیلی

 
 بهاره و اشوان کناد نشستم
  بودم بینشون انگاری
  میکشید نشون و خط برام باچشم ارتین

 بشینم کنارش برم میکرد اشاره دست با و
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  بود من روی به رو دقیق کصااافط
 
  اشوان به چسبوندم و خودم قصد از منم

 بگه چیزی اینکه بدون و بود شده ارتین زیرزیرکی های نگاه متوجه اشوانم

  گرفت فاصله من از و  تر اونور رفت یکم
  زد نیشخند ارتین
 گرفت لجم

 طرفش به نشسته همونطور و کردم طی بااشوان رو مونده قی با هفاصل
  بهش چسبوندم و خودم باز و خزیدم
 یدکش و گلوش زیر گذاشت رو اش اشاره انگشت و کرد اخم خشم با ارتین

 روش
  میکشمت یعنی
  انداختم باال چندبار و ابروهام و زدم لبخندی منم
  میزدن فحر باهم داشتن و نبود ما به حواسشون بقیه

  رفت غره چشم اشوان به ارتین
 پایین انداخت و سرش و کنار کشید و خودش باز اشوان و

 حرص و عصبانیت با و شد بلند ارتین که بخزم طرفش به خواستم ایندفعه
  سمتم اومد بود کرده مشت و دستاش ک همونجور

  شدم کنده جا از ک کشید گرفت و دستم
  خودش کنار اونطرف برد و من و کشید
  بتمرگ یعنی که کرد پرتاب پایین طرف ب و دستم محکم
 یبیار در حرص لحن با و نشستم زدم لبخندی مجلسی و شیک خیلی منم

  بلند
  یهو؟ شد چت.... جان ارتین ـ گفتم بشنون همه ک طوری

 و میدم نشونت  یعنی که داد تکون و سرش و من کنار نشست حرص با

 قبل تا. . پیشم بیای میزنی له له داره خیلی دیدم ... هیچی   ـ گفت بلندبلند
  کردم؟ بد...  اوردمت اومدم خودم بمیری اینکه
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  نگاااا و االغ عه عه عه
 ب میخندید هم که هم مانلی و کرد نگام شیطنت با وددخترا خندیدن همه

  من ب ارتین توجه از میخورد حرص هم شدم ضایع اینکه خاطر
 ـ  کرد عوض و بحث و فشردم خودش به کممح که بگم چیزی خواستم
 بزنین؟ حرف میخواین همینجوری خوووب

 
 �آقایم مرده کشته میکنن فک همه حاال  کنین نگا
 

  شیم شاد بخون یکم بیار گیتارتو برو ارتین ـ گفت داریوش
  کردن تایید و زدن سوت پیشنهادش با همه
  بیارتش تا رفت پاشد وعشوع ناز هزار با هم ارتین
 بترمگم ادم عین و نخورم جم جام از ک کرد تهدید و من قبلش البته
  دخترخوبیم چه میدونین که منم

  بیاد تا نشستم صدا بی و اروم خیلی
 

  شد پیداش باالخره
  نشست مت کنار اومد و گذشت بودیم ساخته ک ای حلقه وسط از

  این از اینم...  خووب ــ گفت و پاش رو گذاشت و گیتار
 بخون خفن اهنگ یه ـ گفت پرید شداریو
  داداشی بخون عاشقونه و مالیم اهنگ یه  ـ گفت پرید بهاره

  .... و
  میگفت چیزی یه هرکس

  میکردم نگاشون فقط منم
  بشنوم و صداش بود مهم برام

 نبود مهم اهنگش
 

  .. کردین دیوانم...  بسهههه ـ گفت باکالفگی ارتین
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 عروسک؟ ونمبخ چی ـ گفت و من به کرد روشو
  اوووو ـ گفتن باخنده پسرا

  مانلی جز البته خندیدن فقط که دختراهم
 رقف..  نمیدونم ـ وگفتم کردم حفظ و بیتفاوتم ظاهر ولی  شدم مرگ ذوق
 نداره
  دیگه بگو چیزی یه حاال ـ گفت و کشید گیتارش به دستی ارتین

 
  ؟؟ بگم چی خووب
 بخوره چندوقتام این تریپ و احساس به یکم بگم چیزی یه  واستااا
  اومد یادم اهاا
  بخون رو  میلرزه دلم ـ گفتم کنارگوشش اروم

 
  میداد گوش ماشین تو چون بلده میدونستم

 
  اوکی ـ گفت
  کرد شروع و کرد تنظیم گیتار و

  میکردیم نگاش اشتیاق با همه

 ��وجدان و من حتی
 
 

  ��این از بهتــر چی کنــارمی
 

 همین همیـنه منی مـال�                    
  

 �� مــیمونه عاشقت دیــوونه دل
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 دیوونه کرده و دلـم چـشات��              
 

 �� بودنـت به دلم گـرمه
 

  صورتـت به نگـام خـیره�                  
 

  �بـاشـی مــــیخوام
 

 همیــشه خــود تــا�                           
 

 �� ـگــنب هـــمــه    
  

 نمیشه دیگـه ازاین بـهتر️❤                 
 

 �میـلـرزه دلـــم وای
  

 لـحظه یه مـیبیـنمت  ��                    
 

 ��سـیاهت مست چشمای اون
 

  ارزه مـی دنیـارو هـمه��                     
 

 ��رویـاییــه چـه وای
 

  یــیهزیبا اوج ایـن�                         
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 � باهمــیم که بـدونن بزار

 
  کاریـه چه این اخـه�                     

 

 �� تــو نــباشی اگه میمیــرم
  

  دوریــتو از دلــم میگـیره️❤                 
 

 � شـدم عاشـقت میـدونی
 

  بیشتر هـمه از دارم دوسـتت��            
 

 �� مــیلرزه دلـم وای
 

 لـحظه یه میبیـنمت��                         
 

 �سیاهت مست چشـمای اون
  

  ارزه می دنیـارو هـمه�                      
 

 � رویـکاییه چه وای
 

  زیــباییه اوج این ��                           
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 ️❤ باهمــیم که بدونن بزار
 

 کاریــه چه این اخه �                       
 

  شد که تموم
  بودیم هنگ تو هممون

 ���خوند عاشقانه و زیبا خیلی
 

  کردیم شروع بندش پشت ماهم که زدن دست و  سوت ب کرد شروع اشوان
 

  بود؟ چطور ـ کفت بهم باخنده
  هنرمند هویج ـ گغتم و زدم لبخند
 کرد نگاه بقیه به و خندید

 
 داشت ای العاده فوق صدای

 
  بسه گفت ولی هبخون کردن اصرار بازم بقیه
 بریم شدیم بلند و زدیم حرف دیگه یکم
  خبرمون بخوابیم داخل

 

 ��افتاد و شد بند چیزی یه به پاش کوروش  میرفتیم داشتیم که توراه
 

  بودم ندیده ترازاین پاچلفتی و دست
  کلت تو خاک
 پسر کجاس حواست ـ گفت و کرد بلندش و گرفت و بازوش ارتین

 .....ب چی نمیدونم ـ  گفت و کرد نگاه زمین هب و ایستاد صاف کوروش
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 درشت چشاش و  موند باز دهنش خیره همونجور و موند زمین به نگاهش
  شد
 
  این دید چی

 .. چیه ـ گفت و جلوش رفت یکم بهاره
  باتوام...  کوروش هی ــ گفت و داد تکون و کوروش ارتین
  بود زمین به نگاهش فقط اون اما
  قابلمه قد  شده چشاش این که چیه مببین نشستم شدم خم
  دیدم استخون شبیه چیزی یه که کردم نگاه زمین رو یکم
  واا

 کرد نگاه بهش بادقت و داشت برش رو استخونه ارتین
 

  عجیبه چقدر... چیه دقیقا االن این خووب ـ گفت باتعجب مانی
 

.. . نای.... این ـ گفت و شده گرد چشمای همون با میدونست انگار کوروش
  آدمه....  آ... استخون... اس
 

  عقب پرید و کشید جیغ یهو مانلی
 کوروش؟؟ مطمعنی ـ کفت و جلو اومد محمد

 داد تکون اره نشونه به و سرش زده حیرت کوروش
  اخه چی ینی وااااییی
  ادم استخون

    ممکنه مگه
  میکنه چیکا اینجا

 
  میکرد نگاه رو استخونه داشت بیخیال ارتین
  ...میکنی نگاه چیش به... بندازش داداش ـ گفت باترس عسل
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 بیفته زادادمی استخون نیست که الکی ـ گفت و کرد تر بازبون لباشو ارتین
  بفهمم باید..  ما ویالی تو...  اینجا
  تو بریم بیاین ـ گفت و هممون به کرد رو
 دنبالمون هم بقیه و افتاد راه ک گرفت و من دست خودش و
 

  اتاقامون رفتیم ایناها و مسواک از وبعد شدیم ویال وارد
  مشدی جا روش نفرمون سه و چسبوندیم بهم که بود تخت دوتا ما اتاق تو
 دوطرفم عسل و بهار و  بودم وسط من
 

  شدم خیره سقف به و گذاشتم سرم زیر و دستم
 نیست؟ جا نمیبینی...  کنارتر برو اههه ـ وجدان

 میشم پرس مدار خودم...  باو خفه ـ من
  ها بچه ـ گفت سقف به خیره عسل
 ؟ هووم ـ بهار و من

 ماد مال واقعا استخونه اون... اون ـ گفت و برگشت طرفمون به یهو عسل

 بود؟
 ... نمیدونم منم... میگی راس  اره ـ گفت و برگشت من طرف به هم بهاره
 ها؟ کنه؟ شوخی باهامون خواستخ کوروش شاید میگم
  بود ترسیده چی عین خودش....  االغا رهندا که مرض ـ من

 که اونایی به قیافش...  راستم ـ گفت و تخت رو انداخت خودشو عسب
  نمیخورد میکنن بازی نقش یا و میکنن شوخی
 ویالی باغ تو ادم استخون ممکنه مگه اخه ـ گفت و نشست چهارزانو بهاره
 میکنه؟  چیکا ارتین
 نیست بعید هیچی خر ازاین ـ گفتم و مالیدم و چشمام

  کنمنمی تعجب اصال  کرده منقرض ارتین دایناسورارو بگن بهم اگه که من
 دیوانه ـ وگفت خندید عسل
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 فک از شدم خسته دیگه که من..  ولش ـ گفت و کشید دراز دوباره بهاره
 ..بهش کردن

  بخوابیم ــ گفت و بست و چشماش
  خیرب شب...  اره ـ گفت و من به کرد و پشتش هم عسل
 خوش شب ـ گفتم لب زیر

 
  میکردم فک باخودم داشتم همونجور

  بود برانگیز تعجب خیلی استخون قضیه این
  بگو و خر ارتین
 داشت برش راحت چه

  بده نشون نمیخواست ولی بود ترسبده یکم خودشم
  میدونی کجد از تو ــ وجدان

  اههه..  دگ میدونم ـ من
 
  این داره کار چی همه به
 
  کردم نگاه نجرهپ به
 کرده روشنش یکم رنگ ابی کوچیک های چراغ و بود تاریکی تو باغ
  بودن

 
  ـ....قش باغ

   وحشی اخخخخ
  کمرم شد نابود

 
  اونور کردم پرت گرفتم و خر عسل پای

  ممصنوعیه پا انگار کردم پرت میگه همچی ــ وجدان
  خفه ـ من
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 میپرونه جفتگ خر عین اهه
 

 چرخیدم پنجره یاهمون و بهاره طرف به و بالش ور انداختم و سرم
 پنجره به زدم زل

  نمیترسه ارتین که جالبه خیلی
 برد؟ کجا رو استخونه اون یعنی
 ......بقی با شاید
  شد مخطل گذشت پنجره پشت از که چیزی دیدن با فکرم
  دیدم؟؟ درست

  آره
  دیدم درست
  ندارم شک

  بود سیاه سایه یه...   یه  
  شد رد پنجره جلوی از آدم یه انگار یعنی
 ... ما خواب اتاق به توجه بی و بیخیال...  نرم....  آروم خیلی

 
 

 میکنم اشتباه شایدم
  شاید  اره

  کردم فک ترسناک چیزای به ازبس
  شد اینجوری

 
  کردم تلقین ازبس دیگه اره
  شدم خل
 

  نهههه آقاااا
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  دیدمش
  باشه خیال نداره امکان

 انداختم دوروبرم به نگاهی یه
  بوده پسرا از یکی شاید

 
 �ساختمون؟ پشت میره میاد شب موقع این پسرا از یکی کدوم اخه

 
  بود کی پس

 
 دزد؟؟

  قاتل؟؟؟؟
  شدم بلند جام از

  بگم ارتین به برم بهتره
  کنه؟؟؟ کاری بخواد و بندازه گیرم تنها باز نکنه

 �چیزاس؟؟ این به کردن رفک وقت شرایط این تو....  االن ـ وجدان
 

 ��نیست واقعا نه نه
  بیرون رفتم ازاتاق
  بود تاریک خونه
  بابا بزارین روشن و برق دونه یه اههه

  ازاینجاس بهتر گورستون
 

 حاال بود کدوم ارتین اتاق
 

  اوناش اهاااا
 زدم کوچولو در یه و سمتش رفتم اروم اروم
 که خوابن همه خو
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 تو رفتم کردم باز و در
 هووووف

 بودن افتاده باهم اشوان و محمد و ارتین 
 

  و بود خوابیده نفره تک تخت رو ارتین
 دونفره رو ومحمد اشوان

 
  تنها  تکه همیشه ارتین این  عجـــب

 
  .... ارتیییین....  ارتین ـ زدم صداش اروم باالسرش رفتم
  خوابید باز و خورد کوچیکی تکون یه

 ارتیییین ـ گفتم دوباره
 چته ـ کفت و کرد باز چشاشو خشم اب

  شبی نصفه ...
  بیرون؟ میای...  ارتین ـ گفتم و ایستادن صاف استرس و ترس با

  ...الینا گمشو ــ وگفت کرد نگام غلیظی بااخم
  خر احمق

 � لطفاااااا ــ گفتم و گرفتم و بازوش و نزاشتم که بخوابع خواست
 
  کرد نگام ای کالفه نگاه با

  کشید پوفی و چرخوند حدقه تو اخشمب چشماشو
 تخت رو نشست
 بشین ـ گفت و عقب زد و موهاش
 .....ببی...  ارتین ـ گفتم و کردم قالب توهم و دستام
  وندم نصفه تختش رو شدنم پرت و توسطش دستم شدن کشیده با  حرفم

  میکنی چیکار  ـ گفتم و کردم نگاش شک با
  رتهچخب.... هیییس ـ گفت و بینیش رو گذاشت و انگشتش باعصبانیت
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  میشن بیدار ها بچه
  کردی زابراهم  شبی نصفه مرگته چه ببینم بگو

 
 خوابیدن اروم دیدم که کردم محمد و اشوان به ترس با نگاه یه
 
  کردم نگاه ارتین به

 بود کالفه و خسته حسابی
 
.. . نم....  ارتین ـ گفتم استرس با و گرفت ترسم صحنه اون اوری یاد با
 میکنی؟؟؟ باور...   بگم چیزی یه.  یه..  من
 

 بگو ـ گفت باخشم و زد موهاش به چنگی
 
 و عسل و خودم اتاق تو که من..  کن نگا ـ گفتم و دادم قورت و دهنم اب
 عهدف یه...  یه...  که...  میکردم تماشا و باغ پنجره از داشتم...  بودم بهار

  .... شد رد پنجره جلوی زا....  از..  آدم سایه شبیه چیزی یه
 گامن تمسخری پر و کالفه نگاه با دیدم که کردم نگاش تردید و ترس با

  میکنه
 متس رفت...  دیدمش خودم...  ارتین نمیگم دروغ.. بخدا... ب ـ گفتم سریع
  نمیگم دروغ بخدا...  ساختمون پشت

 
  کرد باور هویج این اگه حاال
  بگم دروغ شبی نصفه بیام دارم مرض مگه  گاو خر

  االغناااا چه مردم
 

  خوب؟ ـ گفت بااخم
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  وااا

 ��چی؟ که خوب... �� خوب؟ ــ گفتم باتعجب
 نم؟ک چیکار باید من حاال میگم ـ گفت و کشید گردنش پشت به دستی

 
  عجــــــــــــــــــب

  ها انگار نه انگار
  ....بود چی بینب بیرون برو  بیا�🗣�کنیییییی؟؟؟؟؟ چیکار  ــ گفتم حرص با
 چیی؟ باشه بوده قاتلی...  دزدی اگه
 

 �چی؟ باشه بوده ها بچه از یکی اگه ـ گفت بازی بامسخره
 
 
  رو اقا

 �نمیرسید؟؟؟؟ ذهنم به فرضیه این خودم من مثال
 دارن غلطی چه ساختمون پشت شب موقع این ها بچه اخه ــ گفتم باحرص
 بکنن؟؟
 باورت بهتره....  بود ویال در جلوی که ادیادمیز استخون اون با  درثانی
 هست خبرایی یه اینجا  بشه

 نفر ٨٨ ما جز به دیگه یکی احمققققق ـ گفتم تشر با که بزنه حرف خواست

 ویالس این تو
 

  ترررررر؟؟؟ واضح ازاییین دیگه
 
 اخهش برگی تاریکی تو...  کردی خیال شاید ـ گفت و شد باز اخماش کم کم
  کردی تصور اینجوری  بوده چیزی کیپالستی...  ای
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 تهران ساکن سن سال ٨١ با من یعنی  ـ گفتم ای سفیهانه اندر عاقل بانگاه
 �نمیفهممممم؟؟؟؟؟؟ شاخه و برگ و پالستیک با و آدمیزاد سایه فرق

 
 ؟داشت نقشی چه  فهمت کردن ثابت تویه  بودن تهران ساکن االن ـ وجدان

  توچه به ـ من
 هاااا افتاده گیر وقت  اینم  
 

 بارشدر صبح...  بخواب برو.....   خب خیلییی ــ گفت و کرد نوچی ارتین

 میزنیم حرف
 راهرو تو برم میترسیدم بگم و راستش
  ودب باغ تو که هرچیزی تا بودن ترسناک بیشتر خودم های ذهنیت و حرفا

 
 من. .. خوب ...میدونی.  ارتین... ا ــ گفتم من من با و پایین انداختم و سرم

  ..خووب...  ینی.. 
  زد زل چشماش تو چشمام که اورد باال و گرفت دستش با و چونم

  بگو  اروم...  نترس ـ گفت ارومی لحن و بخش ارامش نگاه با
 
  همین ینی شدن کیف خر
 

 هدرج یه کنین فرض...  همون....   بودن داده تیتاپ بهش که بود خره اون

 ��دادن باجونبا کیک بهش....  باالتر
 
  راهرو تو برم میترسم من ــ گفتم خوشحال و اروم منم

  اتاق؟؟؟ تا میرسونیم
 

  شو بلند.....  وروجک شو بلند ـ گفت و کرد ای مردونه خنده تک
  کرد پاش و صندالش و پاشو خودش
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  واستادم کنارش  خوشحال منم
  گرفت و دستم

  شدیم راهرو وارد و اومدیم بیرون اتاق  از و
 فتمگ احمق داریوش این به صددفعه ـ گفت و کرد اطراف به  نگاهی ارتین
  بزار روشن چراغارو بعضی

  نِمیِرد گوشش تو حرف ـ گفت ای بامزه اصفهانی بالحن بعد و
 خندید اونم که خندیدم

  ایستادیم اتاق در دم
 ـ گفت و کمرم پشت گذاشت و دیگش دست و کرد باز و در ارتین و
 بخیر شبت... بخواب اروم.. نکن ـفک هیچی به
 

 ��خوش شب... چشم ـ گفتم امنیت حس البته و خوشحالی با و زدم لبخندی
 

  بست درو و زد ای مردونه لبخند
 

  کنیم رفتار انسان عین باهم همیشه خوبه چقدر

 �😐� اورانگوتان دوتا نه
 یزیچ به گفتش طبق کردم سعی و پتو زیر کردم و سرم و روتخت پریدم
  بخوابم و نکنم فک
 رفتم فرو عمیقی خواب ب و شدم موفق بودم خسته چون و
 

  شدم بیدار خواب از بهار و عسل جیغویه جیغ باصدای
  کردم ساعت به نگاه یه

  بود صبح ٩ هنو اووووو
. ..پاشوو ـ گفت و روم کردم پرت لباسی عسل که بخوابم باز خواستم

 ... بخوریم صبحونه حیاط تو میخوایم
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 فتگ میرفت بیرون اتاق از که درحالی و کرد سرش و شالش باخنده هاراب
 نمونیــــــن جا ـ
 بیرون رفت و

  دیگه بدو  د ـ گفت و بست و لباسش های دکمه عسل
 ریدمپ ازتخت بحرفیم دربارش ردز این شد قرار اینکه و دیشب بایاداوری

 پایین
  بودم گرفته دوش دیشب
  نداشتم و حالش
 اومدم صبحگاهی عملیات دادن انجام از بعا و شستم و مصورت و دست
 بیرون

  و پوشیدم ای فیروزه ابی ست یه
  بیرون رفتم اتاق  از عسل دنبال به و سفید های دمپایی و شال

 
  شدیم باغ وارد دیگه باهم

  میومد ساختمون پشت از ها بچه سروصدای
  .... و استخون و سایه اون و دیشب اتفاقات تداعی با

  نشست تنم تو لرزی
  بگزرون خیر به خودت خدایا
 رفتیم ویلت پشت سمت به دیگه باهم
  دیدمشون دور از

  میکرد وراجی داشت مونا معمول طبق
  میومد بغلی خیابون تا صداشم
  نشستیم کنارشون و رفتیم ماهم

 
 ومدا پاشد و شد بلند بود کرده جا و خودش زور به مانلی که جاش از ارتین
  نشست من پیش
  ریخت چایی برام و
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 یگینم میکنی رو اینکارا تو داداش ــ  گفت و خورد عسل کره لقمه یه مانی
  میکنیم؟ هوس مام

 الم به...  کن حال...  بگیر زن ـ گفت و خورد چاییش از قلوپ یه ارتین
  مرد داری کار چه مردم

 خندیدیم حرفیدنش طرز به هممون
 

  درنمیومد کسی از صدایی و هممون بودیم خوردن مشغول
  .... ولی

  بود مخم رو بد عسل شیرین چایی زدن هم صدای این...  ولییییییی
  نمیشه حل که ریخته شکر چقدر نیست معلوم االغ خر
 

  بود پر دهنم ک همونجور و دراومد کفرم باالخره
 ارهاش بقیه و میز به ابرو و چشم و پر دهن با و کشیدم دستش از و قاشق
  باش ادم ینی که کردم

 
  کشید سر و چاییش و خندید

 
  زدن چشمک بهم ها کره

  داشتم وبر ظرفش  بااشتیاق
  حاال خووب
  و توپ لقمه یه باشیم داشته که میریم

 
    سنگک داااغ نون
  اصل کره
  طبیعی عسل
  بشه ای لقمه که دادم فشارش یکم
  خوردم یکم و زدم هم چاییم
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 حاالااا و
 

  خوشمزه کوچولوی  تویه  نوبت
  شد قاپیده دستم از  دهنم تو بزارم خواستم تا و  بردم دهنم سمت به
 
  موندم هنگ و شک تو
  شدم خیره خالیم دست به و
 
  بزنم حرف باهاتون موضوعی یه درباره میخوام...   دوستان خووووب ــ
 

  بود ارتین صدای
 گرفتتتت؟؟؟؟؟ لقممو خر این

  بود من مال  بیشور عوضی
  کردماااا درستش اشتیاقی و شور چه با

  انگار ن انگار اونم
  میزد زر و میجوید خوشحال و کیفور

 
  نفهم اورانگوتان

  بودی چالغ خودت
 ؟ بگیری لقمه براخودت نمیتونستی

  اهههه
  سرجاش اومد حواسم ها بچه به حرفش ادری یااد با
  بگه و دیشب اتفاقات و موضوع میخواد شاید  اره
  کنن باور اکنهخد

 �😐� کنم تعریف براتون روانی اسایشگاه تو از باید فردا پس از وگرنه
 

  داداش؟ موضوعی چه ـ گفت و داد قورت زور به و لقمش عسل
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  یادتونه؟ که و استخون ـ گفت و زد بهم و دستاش ارتین
  شدیم جوری یه اوردنش  یاد به  با هممون

 
  خوب؟؟؟ ـ فتگ کنه منحرف فکرارو که برا محمد

 
  بود ادم استخون..  استخون اون....  بود درست ــ ارتین

  مرد یک پای ساق استخون  از تیکه یه
 
  میدونه کجا از این
 عدد یک پای ساق از استخوان تکه یک ــ گفتم تعجب با

 �😳😳😳😳�مــــــــــــــــــرد؟؟؟؟؟
 

  اره ــ گفت و کرد نگام
 

  فهمیدی؟؟؟ کجا از تو...  تو.. اداشد ــ گفتـ حیرت با بهاره
 

 مهم...  نیس مهم اونش ـ گفت باشه داشته مهمتری حرف که انگار ارتین
  فتادها اتفافاتی یه  ویال این تو...  هرچیشده....   بوده هرچی دیشب که اینه

 
  رسیمبت نباید خیلیم..  دیگه بوده استخون یه خوب ـ گفت شک با داریوش
 دقیقا اره ـ گفت و کرد تایید عسلم

 
  نهههههه ــ وگفتم حرفشون بین پریدم
  کردن نگام برگشتن همه
  زدم گند
  کرد بسته و باز  اره  عالمت به و چشماش که  کردم نگاه ارتین به
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 بهاره و عسل که..  دیشب  من...  خوووب ـ گفتم و کشیدم عمیقب نفس
 هسای یه  که... که...  میکردم تماشا و باغ پنجرخ از داشتن....  خوابیدن

 پشت اومد شدو رد ما اتاق پنجره جلوی از که بود مرد یه سایه...   دیدم
  ساختمون

 
 الییی؟؟؟ میگی چی ـ گفت و  افتاد بهاره دست از  کارد

 
 ... دیدمش خودم...  نیست توهمم...  نمیگم دروغ بخدا ـ گفتم
...  نیست دنکر شوخی وقت اصال پسرا  ـ گفت و همه به کرد رو عسل
  ... بگین بودین شماها اگه

  ترکیده زهرمون که میبینین
 نگفت چیزی هیشکس اما
 

  میدونستم...  دیدیی بیاااا
 بوده خبرایی یه دیشب

 
  نمیکنن باور خرا این
  میترسن چون میدونم البته

 
 نمیترسی خودت که نه  ـ وجدان

  .....زدی نفهمی به و خودت توچرا ـ من
  حرفه کلی خودش نزدم سکته تاحاال اینکه...  دیدم و ونا بدبخت منه

  بلی بلی ـ وجدان

 ��� ـ من
 
  اعصابه رو خیلی وجدان این   

 ندین محلش
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... بگین پسرا...پ ـ گفت لرزان و ترسان صدای با بود ترسیده هم مانلی
 بوده کدومتون... ساکتین چرا

 
  ... نبودیم ماها جااان یمانل ـ گفت و بشقاب تویه گذاشت شو لقمه کوروش

 
   بوده؟ کی پس ـ گفتم و اومدم حرف به منم

 و دهبو هرچی ـ گفت بقیه به رو و گرفت جلوم و پرتغال اب لیوان ارتین
  بفهمیم باید باالخره...  شده هرچی
 خوردم یکم و گرفتم و لیوان
 نیست بهتر....  میگم ـ گفت و کرد قالب توهم و دستاش باترس مونا
  خطرناکه نظرم به  دیم؟برگر
...  شدهچی نمیدونیم ماها....  ها بچه ببینین ـ گفت محکم و جدی خیلی آرتین

  ... بودن عادی چیز افتاد دیشب که اتفاقایی چون..  بفهمیم باید...  بوده کی
  نیست راهش فرار...  چیشده بفهمیم بهتره
 ای مسعله این نچو میمونم من اما..  برگرده میتونه خواست هرکس البته
 بگزرم ازش ساده که نیست
  بودیم ساکت هممون
 کنیم کا چی میکردیم فکر داشتیم

 حریکت و کنجکاویم هم جالبه هم قضیه این..  هستم منم ـ گفت بلند داریوش
  کرده
  چیه موضوع بدونم میخوام خیلی

 برمیگردیم باهمم..  اومدیم باهم...  هستم منم ــ کوروش
  ام چارپایه که منم ـ اشوان
 ادرامبر و خواهرا عین و همتون ولی پیوستم جمعتون به تازه بااینکهـ  محمد
  هستم منم...  دارم دوست

 ��ایییول ـ گفت باخنده اشوان
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  اومدی خوب خواهرارو

  خندیدیم هممون
 �....منظورش کصاااافط

 
  ام پایه منم اوکی ـ گفت مانی
  ... میمونم منم داداشی ـ عسل
  هستم هم من ـ مونا
  عجایبه جز  شده شجاع مونا

  میمونم منم ـ بهاره.
  هستم منم ـ مانلی

  میای جنگم تا خودشیرینی واسه بلههههه که تو
 

  میمونی؟ ؟ توچی ـ وجدان
  بمونن میخوان همه...  چیکاکنم دیگه ها
 اس ضایه که نه بگم

  میشه چی بدونم میخواد دلم خودمم تازشم
 اوکیم منم ـ گفتم منم

  نا پایه همه میاد خوشم ـ گفت و سرکشید و شیرش لیوان باخنده ارتین
  ستنی مجبوری....  برین میتونین ایناهاس و اجبار به اگه میگم بازم ولی

 
 میمونیم نهه ـ گفتیم هممون

 
 شجاعه خودش فقط کرده فک

  ترم شجاع ازهمه خودم من نمیدونه
  میشود وارد شجاع الی
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  لوتی هسیم اخرش تا ما...  ارتین  دااش ـ گفتم التی باصدای
 

  خندیدن همه
 خااااک  گفت دست با مونا
  برم قربونت الهی ـ گفت و کرد بغلم محکم ارتین
  شد قرمز لپام
 میز زیر رفتم شدم اب کال
 

  نوبره حیایی بی این به پسر
 

  داره کااااااار الی با داداشم که بریم پاشیم ـ گفت عسل
  خندید غش غش و

  دختر نمیری ـ گفت و شونش به زد اشوان
  خندیدن همشون و
 

  خجالت همه این و من وااای

 ��محاله محاله
 

 دش عشقم...   دیگه بسه ـ گفت و کرد حلقه هام شونه دور و دستاش ارتین
  فرنگی گوجه

 
 ��بیا
  هویج این کردن دفاع اینم
 

 �� نخواستیم
 

  خرید ناهار واسه برم من خووب ـ گفت و شد بلند کوروش
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  بشین  پسرررر بابا
 نرفته پایین گلوت از صبحونت هنو

  بخره ناهار بره  میخاد
 
  دیگه کین اینا
 

  نینک احتیاط خواهشا...  چیبوده ماجرا بفهمیم تا ـ گفت و شد بلند هم ارتین
  باغ تو مخصوصا

 
  ترسیدیم هممون

  چیییییی ینی
 

 بشه؟ چیزی ممکنه ینی خوب ـ گفت بهار
 ممکنه ــ گفت میرفت استخر سمت ب که درحالی ارتبن

 
  میترسونه مارو آرتین این چقدر

  نگزره خداازت
 هند را دلت به ترس نمیشه هیچی.... باووو نه ـ گفتم بهارو شونه رو زدم
 نگفت هیچی ولی داد تکوت و سرش بهار

 
  هوووووف

  سمتی یه رفت هرکی و کردیم جمع ها بابچه میزو
  بود شده گرفته ازمون سفر حال و عشق جورایی یه
 

  بازی گوشی یکم برم اهههه
  ها پله سمت رفتم و شدم بلند مبل روی از
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  الینااا ـ زد صدا بهار که میرفتم باال ها پله از داشتم
 بلهه ـ گفتم و کردم بهش کوچیک نگاه یه

  اتاق تو از بیار قرمزمو کوچیک کیف اون ـ گفت
 

  اههههه
  دیگه بیار برو پاشو خودت ـ من
  باال میری داری...  دیگه بیار گمشو ـ گفت بلند بهار

 
 بااااااش ـ گفتم بلند و کردم نچی

 
  اتاقمون سمت رفتم و شدم راهرو وارد

 
  خر بهار این دست از

  دیگه ببر بیا خودت

 ��پایین؟ بیام رو پله اینهمه من باز
  پایین کشیدم و در دستگیره

 �😐�دنش وا
 .....و باره چهار  باره سه   دوباره  وااا
  این باز چشه

 
  روشه کلید دیدم تعجب کمال با که کردم قفل سوراخ به نگاه یه

 ��طرف اون از البته
 
  چی ینی

  میکنن بازی بدبینتون دارن اشوان با که عسل
  پایینه که ام بهاره

 �� نیومدن باال اصال که ام بقیه
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  نشد باز که کشیدم رو دستگیره دوباره و مداد هل و در یکم
  اتاقه؟ تو کسی ینی

 
  گرفت ترسم فکر این باا

  پایین رفتم و ها پله به رسوندم چطور و خودم نفعمیدم
  رفت نفسم   مااادر آی
 خداا
  اخه چی یعنی

 �😐😐�بیرون؟ بیاد بعد و کنه قفل و در تو بره یکی میشه مگه
 

 شده تچ ـ گفت و سمتم اومد دوید میکشیدم نفس زگرا عین که بادیدنم بهاره
 تو شده چت خر...  الی... 

 
 لومج اومد سریع و انداخت و استیشن پلی دسته صدامون شنیدن با آرتین
  ببیین و من الینا؟؟..  چیشده ـ گفت و  واستاد

 
  شد تلف...  بیارین اب خوب ـ زد داد مانی

 
  اورد اب لیوان یه و رفت سریع مونا
  بلعیدم و مشه

  اخخخخ
  اومد جا نفسم خدااا

 
 و مونا و بهاره و مانی و داریوش  نشوندم مبل رو و گرفت و دستم ارتیت

 نشستن ام مانلی و محمد
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  شدی؟ اینجوری چرا ؟؟ یهو شد چت ـ گفت نگرانی و تعجب با ارتین
 
 کیف هک باال رفتم من..  من....  باورنکردنیه ـ گفتم و کشیدم عمیق نفس یه

  بیارم بهارو
  نشد باز در

  نشد باز کردم هرکار
  که دیدم...  که دیدم  کردم نگاه قفل سوراخ از

  دیدیییی؟؟؟ چی ـ گفت استرس و ترس با مانلی
 

  ترسیده ام زمینی سیب این اوهو
  باش جدی ـ وجدان

  اوکی ـ من
 قفل اونطرف زا.... از   اونطرف از...    قفله تو کلید که دیدم ـ دادم ادامه
  بود
 

  میکرد نگام غلیظی اخم با ارتین

 ��میشه مگه ؟ چی ینی ـ گفت مونا
  ؟ وقت یه نزاشتین جا روقفل و کلید ـ گفت مانی

 
... . کجاست نمیدونم گفت خواستم عسل از من کلیدو....  نه ـ گفت  مونا
  نبود گشتم منم

  بود نکرده فکر کلید به اصال که الینام
 

 یزچ دیگه...  بودین گذاشته جا و کلید موقع یه اگه چون..  اها ـ گفت مانی

  نبود ترسناکی
  باشه کرده گیر در بود ممکن چون

 باشه بودع روش اتفاقی هم کلید و
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  ...... حاال اما
 

  چی؟ حاال ـ گفت بهار
 نیست طبیعی ـ گفت میز به خیره ارتین

 
 یرونب بیاو بعد کنه روقفلد و داخل بره کسی نداره امکان اصالـ  گفت محمد

  بمونه قفل اونطرف از همونجور در و
  نداره که چیزیم و بالکن
  دارن میله و نرده که هاشم پنجره
 ؟ چطوری پس

 
  اتاق؟ تو باشه رفته یکی ممکنه ینی ـ گفت مانی

 
 ـ گفت متفکری نگاه با ارتین که نرفتن اتاق تو که مونا و عسل بگم خواسم

  زنده انسان یه نه الاقل ولی....  ممکنه....  اره
 

 چیییییی
  گرفتیم خون خفه هممون ازترس

  چی ینی
  چییییی ینی

 
 روح؟... ر ینی.. یـ  ـ گفت پته تته با مونا

 
  ممکنه گفتم ـ ارتین
  کنین فراموشش....  خیاله یه این ولی

 
  ... ببینیم باال بریم ـ گفت و شد بلند و
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  باشه بوده تو دید خطای یدمشا ـ گفت و کرد نگاه من به
 
  ها پله سمت رفت و
 
 رودیدم وامونده کلید اون قشنگ نیستم که کور گاو خر
 

  آرتین دنبال دویدن ها بچه
 باال دویدم و پاشدم ازجام سریع منم

  وایسادم ارتین سر پشت
   روشه کلید.. یه..   نگاا قفل سوراخ....  از:  گفتم باهول
 اهنگ و قفل سوراخ توی چشم یه با و نشست در یجلو و کرد نگام بااخم

  کرد
 اونجاس؟ کلید که تومطمعنی ببینم:  گفت و دستم به زد مونا

 
  بگم چندبار بابا ای

  خرایین ایناچه
  ااههه

  نیستم که کور خر احمق:  باتشرگفتم
  دیدم چشمام دوتا باهمین
  بوووود در روی کلید
  و من بیابخور.. .بابا خوب:  گفت و سرم تو زد مونا
  نیستم خور اشغال:  گفتم میکرد نگاه قفل سوراخ به بادقت که ارتین خیره

  کرد خورد و اعصابم کنارگوشم مونا خنده صداب
  خرگاو
 نیست دار ور دست شرایطم تواین

 

 �😐😐😐� شد باز در و کشید پایین رو دستگیره و  پاشد ارتین
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 تهس روش کلید:  گفت و ما سمت شتبرگ و کرد باز تااخر و داد هل و در
  نیست قفل اما

 اخه چی ینی 
  شد درقفل که شاهدبودین شمام ها بچه
 نشد باز ولی کوبیدم در به خودمم حتی من
  شد وا  چجوری حاال

 
  تو رفتیم هممون
  بود قبل عین و مرتب و تمیز اتاق
  بودن روتخت هنو بود کرده پرت عسل که لباسایی حتی

 
  روش از برداشتم و کلید و در پشت مپرید سریع
 نباشه درقفل و درباشی روی تو میشه مگه واااااا

 
  کردم نگاه کلیده به خوب
  جادوییه شاید

 الینا نزن مفت حرف:  وجدان
 

 نیاد ما دنبال االغ این بریم جایی یه ما نشد اهههه
 

 وایسیییین
  شدم دیوونه من کننن فک نکنه
...  بود در روی کلید...  نگفتم دروغ من:  تمگف و سمتشون برگشتم سریع
  نشد باز بازم ولی دادم هل محکم و در من...  بود قفل

  کرده گیر بگیم نداره امکان
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 وچیکتک هیکل بااین تو  بود کرده گیرم اگه کوچولو:  گفت باخنده ارتین
  بچه بود کجا زورت کنی؟ وا و در میخواسی
  بود قفل در:  گفتم باحرص

  طمعنمم من
 

  .. میگه راست:  گفت و گرفت ازم و کلید کوروش
 کرده گیر و نبوده وقفل گیریم اصال
 و گم کال اینجا کلید   دراورده؟ در روی از سر چجوری اون چی؟ کلید
  بوده گور
  نداشتنش هیچکدوم ها بچه

 
   ... درسته:  گفت و جیبش گذاشت و گرفت و کلید ارتین
 کف من ولی...  بترسونمتون و کنم اغراق دارمن قصد من ها بچه ببینین

 ونهصبح که موقع همون درست...  بوده اتاق این تو غیرازما به کسی میکنم
 میخوردیم

 
  کشیدن هین باترس بهار و مانلی
 ؟بگیم پلیس به نیست بهتر ؟ میفته اتفاقا این چرا اخه:  گفت مونا

 
 اولین به مبگی پلیس به گها:  گفت و باال انداخت و سرش و گفت نوچی ارتین

 رد ایهس یه بگیم ؟ بگیم چی بریم دوما..  خودمونیم میکنن شک که کسایی
  شده؟ قفل درمون و کردیم پیدا ادم استخون..  شده

 برخ پلیس به تیمارستان بره میخواد هرکس:   گفت تمسخرامیزی باخنده

 ��بده
 

 ه؟شوخی وقت االن..  کوفت:  گفتم و سنگش بازوی تو کوبیدم باحرص
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  ... اره:  گفت و گرفت و دستم ارتین
 های هتیک..  میده سرنخ کم کم که میمونه معما یه مثل:   گفت ها بچه به بعد

 مراقب ایدب موقع اون تا فقط...  بگیریم ای نتیجه نمیتونیم االن و  کمن پازل

 ��نشیم دیوونه که  باشیم خودمون
 
  ندنخ انقد:  گفتم و دستش به زدم باز
  شه روشن تکلیف که موقع اون تا:  گفت و دماغم رو کشید و شالم
  دیگه اتاقایه تو برن باید اینجان که تادختری سه
  کردم خر اون نثار ای کنه لعنتت خدا و باال کشیدم و شالم
 هک هست راهرو ته تخته چهار اتاق یه: گفت و گرفت محکم و دستم ارتین
  اونجا یرنم عسل و بهار و محمد و اشوان
  الینا و من مال خودمم دوتخته اتاق

 
 ن؟اتاقی یه تو دوتا شما که نیست بد:  گفت و کرد نگام حرص با مانلی

 
  جدان...  نمیخوابن که هم بغل:  گفت عصبی اشوانم

 
  الاایک:  گفت باخنده ارتین

..  شد تموم بودنمون اتاقی هم دوران:  گفت محمد و اشوان ب رو و

 ��جدید اتاق کنید کوچ و کنید جمع وسایالتونو
 
  کنه محافظت اتاقیتش هم از هرکس:  گفت و شد جدی باز بعد

 دخترارو خصوصا:  گفت و زد چشمکی
 

  کپک بده جو هی حاال
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 و شپی چنددقیقه باال اومدن حیاط تو از عسل و اشوان که بگم اینم هاراسی
  گفت براشون چیرو همه فضوله مونا

 
  بگم شد ادمی شد پرت حواسم

 
  خورد زنگ ارتین گوشی

  اتاقم یاب کن جمع وسایالتو:  وگفت من ب نگاه یه و کرد گوشیش به نگاه یه
 اقیات ببرین و کنید جمع وسایالتونو زکد...  همینطور شمام  عسل و بهار
  گفتم که
  میکنم قفل و درش اتاقم این

  بیرون ورفت
 

 �اتاقمون اخیی
  میشه تنگ براش دلم
 دونستیمنمی اینکه تر ترسناک و بودن ترسناک کوچولو ظاهر به اتفاقات نای

  چطوری چرا
 هستیم و بودیم هنگ تو کال
 

 کشید دراز تخت روی باز طاق و خندید
  گرفت خندم منم

  روتخت نشستم
  انداختم دوروبرم به نگاهی یه

  بود باحالی اتاق
 در شبیه جایی عی بهداشتی سرویس جلوی بود این قسمتش ترین باحال

 نمیدیدنت اول درنگاه بودی لخت مثال برفرض هم اگه که داشت کاغذی
  داشت تزیینی ابشار که بود جایی و استخر به رو پنجرشم
 میداره ور خودش برا و خوب چیزایع همش کصاافط
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  خودش به داده  رو رویایی اتاق
  ما به داده رو زده جن اتاق

 
 الینا؟ ــ اومدم خودم به آرومش باصدای

 
 بله:  گفتم و کردم نگاش
 داری دوسم گفتی بهم که شب اون...  که شب اون:  گفت اتاق سقف به خیره
  ؟ بود جدی... 
  عاشقتم؟ بگم اول داره توقع نکنه   بابا نه هه

  دارن رویی چه قران به مردم
  ذایس که نه بگم اگه خوب
 پس بگم چی

 
  یافتم اها

 ؟ بود واقعی توچطور؟...  گفتی توام یادمه ـ من  
  کرد نگام
 درسکوت...  طوالنی...  عمیق
  بودیم هم خیره
  نمیگه چرا داره دوسم اگه
 میکنه دس دس چرا
  بگم منم تا بگو لعنتی
  بگم بار هزار من تا دارم دوست بگو بار یه فقط   بار یه فقط

 
  نمک بافی خیال و بزنم توهم که نکن کارایی پس نداری دوسم هم اگه
 

  بست چشماشو و گرفت ازم نگاهشو
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 ممبیدار....   خوابم بگو داشت کارم هرکی ـ گفت و کشید عمیق نفس یه
  نکن
 ـ مگفت کرد عوض و بحث و نگفت ازاینکا ناامید و اویزون لوچه و بالب
 باوشه

 
 چیدم و کردم مرتب و وسایلم و شدم بلند

  نمیومد خوابم ولی بودم خسته خودمم
  بود تهسررف حوصلم
 وابخ مظلوم بچه یه عین که ارتین ب خورد چشمم ولی بیرون برم خواستم

  بود
 اس خسته بچم
  بود باز هنوزالش البته بستم یکم رو پنجره رفتم شدن بلند

  روش کشیدم رو مالفه
  کنارش نشستم و

 بود انگیز وسوسه موهاش
  وقت یه نشه بیدار
  نمیشه پا بابا نه

  کردم نوازش اروم اروم و موهاش تو بردم و دستم یواش
  میده خوبی حس چه

 فرمه خوش و حالت خوش خیلی
  نرمه

 ��بههه
  بود اومده خوشم
 خورد تکون که موهاش تو کنم فرو و دستم بیشتر خواستم

 

 ��یاشار امامزاده یا
  نمیکنه ولم دیگه ببینه باالسرش منو االن
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  در سمت رفتم و پاشدم جام از سریع
  و ردمک باز و در

 بیرون اومدم اتاق از اروم
 
  ینمس قفسه رو گذاشتم و کردم مشت و دستم و بهش دادم تکیه بستم درو تا
 
 کشیدم لرزون و عمیق نفس یه و
 

 بوداااا نزدیک   اووووفییش
  میبردم ابرومو داشتم
  پایین رفتم
 میزدن حرف باهم داشتن مونا و عسل
  بودن اشپزخونه تو کوروشم و مانی
  میکردن نگاه تلویزیون هم داریوش و لیمان
  بودن کجا نیست معلوم ام بقیه
  ومونا عسل کنار نشستم رفتم
  یاکرد جا داداشم اتاق تو خودتو خوب... خانوم الی بهه_  گفت باخنده عسل
 برد زور خودب.. نگو چرت ـ گفتم و سرس تو زدم
  میاد بدت خیلی توام ک نه ـ گفت و خندید مونا

 موناااااا ــ گفتم ضبااعترا
  نگفتن چیزی و خندیدن دوتاشون

 
 بود رفته ازبین یکم متشنج جو که خداروشکر

 
 ــ گفت میخورد خیار که ودرحالی بیرون اومد اشپزخونه تو از کوروش

  وحشت تونل نه شمال اومدیم خیرسرمون...  دریا بریم بعدازظهر
  خندیدیم هممون
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  خوب میگفت راس
  بخوریم همونجا هم و شام و دریا بریم عصر که کردیم موافقت

 
 بده حالی چه جوون اخ
 

  بود مانی با ناهار
 بگیره پیتزا برامون تا رفت

 �😂�کردم هوس انقدرم
 
 میکردیم بحث اتفاقات درباره و زدیم حرف بیارن و ناهار که ظهر تا

 نیاریم خودمون روی به میکردیم سعی ولی بودیم ترسیده کمی هممون
 

 نیومد پایین و بود باال همچنان نمارتی
  شد طوالنی خوابش چقدر
  نیست خواب شایدم البتع
 فقط

 �😐�اتاق؟ تو نمیترسه تنهایی
 

  مانی اورد که و ناهار
  مبال رو نشستیم همه
 بخوریم غذا همونجا گرفتیم تصمیم و

  اومد ارتین از یادم یهو
  هنو باالس..  بیاد بگو و ارتین برو..  اشوان:   گفتم اشوان به

  ها پله سمت رفت و داد تکون سری
 
  کردم وا پیتزامو جعبه در

  داره بویی عجب
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  پیچید پیتزا بوی عالمه یه
 برانگیزه اشتها

 اوووومممم
  بوده گشنم چقد میفهمم حاال وای 

 معلوم داداشم:  گفت و پیتزاش روی ریخت و قرمزش سس باخنده عسل

 خوابید اینقدر چرا نیست
  زد چشمک و کرد نگاه من به و

  خندیدن ها بچه
 نگفت چیزی کسی ولی

 
 

 میز رو انداختم و سسم باکالفگی
  نچ

  نه یا کنه ابرو بی مارو میتونه خر این ببین حاال
 
 باهم داریم چیکار هویج اون و من اخه
  عمرااااا من ولی  شااااید اون حااال
   ریمدرنیا باری بیجنبه که داریم شعور انقدر تازشم

  االغ میزنه دمبک چشمک هی 
 عجبا

 
  شدم بیخیال

  نیست بشو ادم ادم این
 باعث ردونف مگوی بگو صدای که بخورم خواستم و برداشتم پیتزا تیکه یه
  بدم فاصله دهنم از رو پیتزا شد
  میکردن نگاه باال طبقع به باتعجب هم بقیع

  بود اشوان و ارتین صدای   صداها
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  ها پله جلوی رفتیم و پاشدیم هممون و کردیم نگاه بهم
 

  بودن راهرو تو انگار
  نمیشدن دیده چون

 
 باال بریم:  گفت اروم کوروش

 دنبالش مان و رفت خودش اول و
 

  شدیم که راهرو وارد
 بودن ایستاده بهار و عسل و من قبلی اتاق همون در جلوی اشوان و ارتین

  میکردن بحث و
 

  چیشده... خبرتونهچ:  گفت و جلو رفت محمد
 

  ببند و صاحاب بی اتاق این در میگم ارتین این به:  گفت کالفگی با اشوان
  بهتره نباشه باز
 ...م

 قفل مه بستم هم..  بستم و در میگم...  ابله: گفت حرفشو وسط پرید ارتین

  اتاقم کشوی تو گذاشتم کلیدشم...  کردم
 

 صدات ومدما وقتی چرا پس ردیک قفلم بستیو اگه:  گفت عصبانیت با اشوان
 هست؟؟؟ هنوزم و بود باز در این کنم
 

 یزیچ زاپاسی کلید شماهد:  گفت و کرد ماها به نگاهی کالفگی با ارتین
  کردین؟ بازش و در این شما باالخره یا ؟؟ داشتین
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  داریم مرض مگه اخه وااا
 انداختیم باال شونه و کردیم نگاه هم به
 

  داریم چیکار اتاق بااون ما اصال...  داداش ودیمنب ما:  گفت داریوش
 

  ؟بازه؟؟؟ چی واسه  مرده صاب این پس:  گفت و در به کوبید محکم اشوان
 

  .. چخبرته... پسر اروم:  گفت و اشوان روشونه گذاشت و دستش ارتین
 

 لعنتی الیوی این تو بفهمین نمیخواین چرا:  گفت عصبی و باکالفگی اشوان
  میفته؟ تفاقاتیا یه داره
  باالتر؟ ازاین چی دیگه
  ؟؟؟؟بشه باز خودش دوباره بعد و کنی قفل و در تو که طبیعیه خیلی این

 یفتهم اتفاقایی یه  داره اره اره  اره:  گفت و کشید موهاش تو دستی ارتین
   بریم؟ در ببندیم باروبندیل چیکارکنیم؟ میگی.. 
 

  شدیم ساکت هممون
 

  اتفاقا ینا چی یعنی خدایا
  شدم گیج واقعا من
  باهامونه بریم هرجاهم که باشه تفرین یه اگه
 اس خرافه ایناهمه...  نیست که نفرین ولی

 
  مونا کله به خورد که و داد تکون محکم و سرم
  وایسه من گوش بغل باید همیشه این اههه
  شدی؟ جنی چخبرته؟: گفت میمالید و سرش ک درحالی مونا
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  خفه:  گفتم و سرش تو زدم دوباره
 

 حال.. . بیرون بریم..  بخوریم ناهار پایین بریم:  گفت هممون به رو ارتین
  ندارم کردن فکر حوصله و

  مسخره چیزایه این به اونم
 

  نخورد تکون ازجاش هیشکی
  شوکن تو شاید
   کشید و گرفت و دستم اومد بقیه به توجه بی و کشید عصبی هووف ارتین
  افتادم راه دنبالش ها شده ها خمس عین منم

 پاییم رفتیم
 

 خوب ام کالفه منم:   گفتم اروم میشدم کشیده دنبالش که همونجور
  

  کرد نگام و وایساد
  پایین انداختم و سرم و کردم غنچه و لبام
  عصبیه خودش فقط کرده فک اخه

  میکنه نگام بااخم دیدم که کردم نگاهش زیرچشمی
  و من بخور بیا
 یشایی
 

  شه اینطور من با مسافرتت اولین نمیخواستم:  کرد زمزمه آروم خیلی
 
  بشه تکرار بازم قراره انگار ک سفر اولین گفت جور یه
  خوو االن گف چی
  چی یعنی
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 رفط کشید پیتزا یه و ها مبل رو نشست رفت و کشید موهاش تو دستی
  خودش

  خوردن به کرد شروع و
 

 عجبا
 یگزرهنم شکمش از بشر این
  پایین اومدن هم ها بچه

 
  خوردن غڐا به کردیم شروع و نشستیم هممون دوباره

  نمیومد در ازهیشکدوممون صدا و
 

  بود غرق خودش افکار تو هرکس و بودیم شوک تو هممون
 
  مسافرتیه چه این  اه اه اه

 �مار زهر به رحمت صد
 
  شدم سیر خوردم که یکم
 با و شدم بلند
  ارتین اتاق سمت و باال رفتم   تشکر یه با
 بود باز نیمه همچنان قبلیمون اتاق در

  میترسیدم ازش نگم دروغ
  بستم و در و اتاق تو رفتم سریع
  اوفییش

 
  تختم رو پریدم
  خوبیه حس چه  بههه
  زدم زل سقف به و کشیدم دراز باز طاق
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  دمیمیخند حتما میکرد تعریف برام کسی اگه مبفته داره که اتفاقاتی

 
 .... حاال ولی

 
  هوووووووف

 
 پنجره سمت کردم و روم و بستم و چشمام
  نزنم چرت باز کنم استراحت یکم

 
 اومد در شدن باز صدای که میشد گرم داشت چشمام
  ارتینه حتما

 ارتین ببند درم: گفتم حالت توهمون و همونجور
 

  نیومد صدایی
  اس بیگانه زدن حرف با بشر این کال

  ندارم بحث حوصله و حال نکن لج  ببندیاااا:  فتمگ دوباره
 

  بازم نیومد صدایی
  بابااااا ای

  چرخوندم در سمت به و سرم و تخت رو نشستم پریدم
 
  بود افتاده در پشت نامشخص سایه یه و بود باز نیمه در
 

  اومد بند زبونم ازترس
  تخت به بودم چسبیده
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 تویی؟.. ت .. ارتین... ا:  گفتم لرزون باصدایی
 

  انگار ن انگار   نیومد صدایی
 

  کنن اذیت میخوان هان بچه شاید
  شمایین؟  ها بچه.:  گفتم دوباره

 
  سکوووت

 
 بیمزیه شوخی خیلی که شمایین اگه   اگه:  گفتم دوبارا

 
  سکوت

 
  تر باز درم و میشد تر نزدیک داشت سایع

 
  شد رد پنجره جلوی از شب اون که اس سایع همون  این...   این
 همونه ساختاریش فرم  مطمعنم اره
 
  دش روونه اشکام  دنبالش به و کشیدم بلندی جیغ وحشت و ترس شدت از
 

  شد بسته بلندی و بد صدای با در و شد دور در جلوی از ناگهان سایه
 

  میخواستم کمک و میکردم گریه
 
  نمایان در چهارچوب تو ارتین و شد باز محکم اتاق در
 
  بیارم طاقت نتونستم دیدمش تا
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 لشبغ تو کردم پرت و خودم ترس و سستی با و انداختم و خودم تخت رو از
 

  بودن زده زل بهم نگرانی با همشون و اومدن هام بچه
 

 بغلش تو گرفت منم و روزمین نشست ارتین
 

  میزدم چنگ لباسش به و میکردم گریه
  فشردم خودش به محکم
  گرفتم عمیقی ارامش ولی نشه باورتون شاید
 بستم و چشمام و کشیدم عمیقی نفس
  بیرون برین ها بچه:  گفت بلندی باصدای ارتین

  یهو چیشد اخه نه:  گفت سریع عسل 
 بیروون گفتم:  گفت عصبی دوباره ارتین

 ها بچه.. ب..خوبم..خ:  گفتم لرزون صدای باهمون
  شد راحت خیالشون یکم
  ونبیر رفتن و کردن حرف به همه

 
  پاهاش رو نشوند منم و نشست تخت روی و کرد بغلم ارتین

  کرد زد و صورتم به بود چسبیده گریه و عرق شدت از که موهامو
 چیشد هوم؟ شکالت؟ چیشد:  گفت مهربونی بالحن و بوسید و پیشونیم اروم
 خانوم؟؟ خوشگل یهو

  نمیچرخید درست زبونم
  ندیدم نزدیک از سکسو یه حتی تاحاال که منی برای  شما جان
 بود ترسناک وااقعا ها صحنه این دیدن

... ار... ا...   ارتین... ا:  گفتم میومد در چاه ته از ک صدایی باهمون

  ارتین
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 ینبب...  که نشده چیزی...  باش اروم..  جونم:  گفت و کرد نوازشم دوباره
  نمیفته برات اتفاقی هیچ هستم من تا..  پیشتم من
  چیشده بگو و بکش عمیق نفس یه...  اشب اروم حاال

 
  شدم اروم باحرفاش
  میگیرم ارامش اغوشش تو همیشه ولی بیارما در بازی سبک نمیخوام
 بخوای که مذخرفی هر ترسیدی چون نکن فک....  خبه خبه ــ وجدان

  هاااا باش ادم....  بگی میتونی
 بسوزه من برای دلش این نشد بار یک هم

  بگزریم
  ماجرا تعریف به کردم وعشر اروم

 
 

  بودن  ها بچه از یکی بگه بودم امیدوار شد تموم وقتی
  بود خیره نقطه یه به و بود کرده اخم همچنان ولی
  شدم بجا جا پاهاش رو یکم
  گونش رو گذاشتم و دستم
 نبود خودم دست کارام ترس از

  برگشت سمتم به صورتش
   اره؟؟...  بوده اه..  بچه از..  یکی.. ی:  گفتم ترس با

  نگفت چیزی
  .. ارتین بگو چیزی یه اره؟: گفتم و کشیدم تر باال و خودم
 بوسید و دستم کف و گرفت و دستم مچ

  کردن نوازش به کرد شرول و پاش رو گذاشت و دستم
 کردنت اروم برای میتونستم اگه..  عزیزم:  گفت ارومی مرموزو بالحن

 ستنی چیزی این ولی...  نمیکردم دریغ باش مطمعن   بودن ها بچه اره بگم
  .... دیدی رو اش چشمه چندتا تاحاال خودتم چون کنم پنهونش بتونم که
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  سرم پشت گذاشت و دستش
...  ها بچه نه و  من نه..  نبودن ها بچه:  گفت خشن و جلو اورد و سرش

  .. بودیم پایین همه
  کن فرو توگوشات خوب ولی
  نمیخوری تکون مکنار از بعد به ازاین
  نمیری دستشوییم حتی من بدون و  من اجازه بدون
  ببینمت حالتا این تو سختمه که خودم خاطر به  خودت خاطر به نه
 میبینم و اشکات وقتی میکشه تیر قلبم که المصبم خود خاطر به

 کنی کاری و بری جایی من بدون نداری حق دیگه
 

  بودم حرفاش مات
 میگیره درد قلبش چرا
 نداره و ام گریه طاقت چرا
  بهم نمیگه چرا پس داره حالتارو این که داره دوسم اگه
  نمیگه چراا
  بالتکلیفی از شدم خسته
  چیه اینکارا پس نداره دوسم اگه
  میکنه امیدوارم چرا

  کنم بافی خیال مبشه باعث
  شدم خسته واقعا
  کنم چیکار موندم

  اومدم خودم به سمتش ام چونه شدن کشیده با
  احمق زکی گفته وحشی به

  نمیکنه کار نمیتونه یواش
  شدی؟ شیرفهم:  گفت خشن که کردم نگاه بهش

  دادم تکون و سرم بیحوصله
 میریزه بهم اعصابم میکنم فک موضوع این ب هردفعه

  نشستم روتخت و پایین اومدم پاش روی از
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  میخوام چی نمیدونستم خودمم
  بودم کالفه
  ازب حسیه چه این
 ...االن و بودم خوشحال و شوخ چقد قبال

 
 بخوابم یکم میخوام:  گفتم اروم
  گرفتم و دستش ناخوداگاه که شه بلند خواست و داد تکون و سرش
  نبود خودم دست

  بیفته ترسناک اتفاق باز میترسیدم
  میزنم رو سکته حتما ایندفعه
 شده؟ چیزی:  گفت و کرد نگام

  کردم ول اروم و دستش
  اخه بگم چی
  بره ابروم باید همش  اههه
  میترسم من...  من...  چیزه راستش خوب:  گفتم و کردم خیس و لبام

  میکنه نگام کج لبخند یه با دیدم که کردم نگاهش زیرچشمی
 
  شده تر پرو حاال  پروهست بشر این
  بیرون مینداختمش لگد با   نبودم مجبور اگه

 هتب داره بیچاره نیسی؟ ادم تو بدونم یخوامم  نه نداری؟ تولیاقت:  وجدان

  میگی اینحوری تو اونوقت میکنه محبت
  خداااا اووووففففف

 
  برو میخوای هم اگه خوب ولی:  گفتم و کشیدم دراز روتخت
  تختش سمت رفت و زد مهربونی لبخند
  بره کنه عوض لباس میخواد حتما بیا
 احمق نمیشه چیزیت بگیری ک مردت صاحاب زبون اون جلو دقیقه دو
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  یواشکی البته کردم نگاهش و دادم قورت و دهنم ای

  کشید دراز بعد و تختش رو نشست
  وااا
  !!بمونههه؟؟ میخواد ینی

  جووون اخخخ
 

  بخواب..  هستم:  گفت و بست و چشماش اونم
  دراومد جا از فکم که زدم ای گنده لبخند باذوق

  مرسییییی:  گفتم باخوشحالی
  نکنم فکر چیزی به کردم سعی و بستم و چشمام
  برد خوابم زودی که بودم دار ضعف و خسته اونقد

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و تشریفش که ایستادم در پشت ارتین اقا معطل بنده 00:11 ساعت االن

  خوشگذرونی یکم خیرسرمون و دریا لب ها بابچه بریم بیاره
  دیگه بیا هاهه
  رفته بد دخترا ما اسم فقط

  مونده پیراهن یه سر ساعته چهار
 بهتره روشنه اون میگم هرچی
 باحاله تیره نه میگه
 بپوش و همون خوب میگم

 �😐😐�چیه تو نظر میگه
 ادم؟ این نیست خر اخه
  خووب میگی چی باز نه میگی میگم و نظرم که من مسلمون اخه

  نوبره ما رتینا باهوشی به پسر وااقعا
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  اومدن بیرون اتاق از اقا  ها قرن از بعد باالخره
  گفتم من ک بود پوشیده رو لباسه همون

  مشکی سوویشرت سفید تیشرت یه
  مشکی جین شلوار

 جا واسمون دریا لب رفت گرفت تاکسی خودش از تر جلو که عطرشم
  بگیره

 ��الی نکنن برسرت خاک:  وجدان

  میزنه عطر ازبس ��خو واال:  من
 میاد خودش از جلوتر بوش

  دیگه میومدی دیگه سال میزاشتی... عجب چه:  گفتم باحرص
 

  کرد نگام انالیزگرانه و زد لبخند
  کرد اخم و شد محو کم کم لبخندش

  غلییییظ اونم
 !!وضعشه؟ چه این:  گفت غیض با

 چشه؟:  گفتم و انداختم خودم به نگاه یه باتعجب
  .. دماغه نی چش:  گفت بااخم
  سر عقب شال
  تنه نیم عین مانتو
  رون تاباالی شلوار
  غلیظ ارایش
  پررنگ الک
 چشه؟ میگی تازه

 
  این خله  اینحوریم من کجا واااا

  چی ینی:  گفتم و کردم نگاش باتعجب
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  میکنی عوض و لباسات اتاق تو میری:  گفت بااخم
  سر روی و محکم شال
  زانو زیر تا مانتو
  اندازه و بلند شلوار
  کمرنگ ارایش
 پاک هم الکا
  میزارم جات وگرنه بدو
 

  عجباااا
  میکنی تکلیف تعیین من واسه ک بتوچه
  میگه دروغ بعدشم
 بیرون زده ازش مو یکم شالم

 باسنمه پابین یکم تا مانتومم
 مچمه روی تا شلورامم
 اندازن و خوب الکامم و ارایش
 �دارن فرق نظرات:  وجدان

 مرگ : من
 

  خوبه چیم همه نمیخوام: گفتم باحرص
  داری چیکار تو اصال

 میزارمن میکنم زندانیت اتاق تو یا میکنی عوضشون یا:  گفت باعصبانیت
  بیای
  هاا پروییه بچه عجب
 هرجور من...  میکنی دخالت ک نداره ربطی تو به:  گفتم باحرص منم

 چه تو به..   میپوشم لباس...  میکنم رفتار بخوام
  چه....  تو....  بـه

 ..... و رسوند بهن خودش بلند قدم یه با اومد در کفرش
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  و رسوند بهم و خودش بلند قدم یه با اومد در کفرش
  دیوار به چسبوندم و  گلوم زیر گذاشت و بازوش
  میشم خفه دارم دیوونه احمق  واای
  نک ولم .. میکنی چیکار... چی:  گفتم سخت و بازوش رو گذاشتم دستام
 وگرنه میکنی درست سرووضعتو میری:  گفت و تر جلو اورد و سرش
  الینا میکنم خفت
  میشد زیاد دستش فشار داشت کم کم

  ببینه مارو و بیاد یکی میترسیدم
  لعنتی دار برش...  بردار و دستت..  باشه باشه.. ب:  گفتم سریع

 عقب رفت و برداشت دستشو و زد نیشخندی
  کردم نگاش باحرص و دمکشی عمیق نفس

 رهمونجو و ها پله سمت رفت باکالس و شیک و جیباش تک کرد دستاشو

  منتظرم:  گفت
 

  روانی دیوونه خررررررررررررر
  بیرون میام چجوری من ک بتوچه 
  میکنی چیکار داری ؟ الی ــ 

  برگشتم عقب به باشدت
  بهاره اینکه ااههه
  وندیمترس...  چخبرته:  گفتم و کردم اخم
 ینجا؟ا میکنی چیکار...   میترسونی و ادم بیشتر تو:  گفت باتعجب بهار
  پایین برو..  میام االن:  گفتم و ارتیت اتاق سمت رفتم
  اتاق تو رفتم
  قشنگی این ب تیپ  ااهه

 
 خره اون تقصیر همش
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 ��دربیارم نمیاد دلم
  حاال بپوشم چی
 زد سرم ب فکری یه یهو که گشتم کمد تو یکم

 
 ارتین اقا باشم باحجاب میخواستی که

 پوشیدم تنگ مشکی جین شلوار یه سریع
  حریر و بود کلوش استیناش که مشکی مانتو یه

  حریر و هالل هالل و بود دار چین یخورده دامن شبیه پایینشم
 ازاد یکم دوباره بعد و میشد تنگ کمر از
  بود زانوم روی تا
  انداختم مشگیم شال یه

  کردم کم و رژم یکم قطف ارایشمم
  ندارم ارایشیم اخه

  گونه رژ و رژ..  چشم خط یه همش
 مهم مرحله حاال خوب

 
  برداشتم صورتی های گل با سفید رنگی چادر یه

 �� اوردم نماز واسه و این
 میخونی خیلیم که ن حاال:  وجدان

 �🙈� : من
  پایین رفتم و  گرفتمش محکم و کردم سرم
  بودم هشد قجریا دختر عین
  میومد بهم

 ��ام آماده:  گفتم بلند باصدای و جلو رفتم و پایین رسیدم
 

 برگشتن طرفم به همه صدام باشنیدن
 شدن خیرم ورقلمبیده باچشمای و
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  ارتین مخصوصا

 �� دیگه بریم ؟ چیه:  گفتم و زدم ای گنده لبخند
.. .دختر وضعشه چه این:  گفت و خندیدن به کرد شروع بلند بلند محمد

 �😂�سرته چرا رنگی چادر
  خندیدن به کردن شروع همه حرفش این با

 لیو میاد بهت خیلی...  نکشتت خدا..  الی..   وااای:  گفت خنده بین بهاره

😂 

 �� شد دیرمون بیار درش  بسه..  بسه:  گفت هم مونا
  ... میام همینجوری من:  گفتم و گرفتم محکم چادر

  بیای؟ ریاینجو میخوای:  گفت کوروش
  رنگی؟ باچادر

  اوهـوم:  من
 چطوری میدونه خودش هرکس..  بیاد بزارین خوب:  گفت و خندید عسل

 بپوشه لباس
 نگفت چیزی دیگه کسی و خندیدن ها بچه

 نمیگفت چیزی ارتین چرا نمیدونم
  نمیخوره حرص چرا

  بود ام خیره لبخند با همونجور
  میخورم حرص دارم خودم بیشتر اهه
  بیرون رفتم و افتادم راه

  شدیم ماشینا سوار
  اومدیم ک موقعی طبق
  زد و ریموت و نشست ارتین

  ساحل سمت افتاد راه و بیرون زد خودش اول و شد باز در و
 
 میخوره سر چادره این چقد بابا ای
  میفته روسرم از همش میاد بادم
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  میکنن مسخرم هی بدتر اینجوری
 

   ایستاد ماشین

  زود هچ��رسیدیم؟
  رفتم ور چادره بااین بس از

  گرفت و دستم مچ ارتین که شم پیاده خواستم
  باشم مذهبیا مثل مثال خواستم

  اقا بردار و دستت..  عالم خاک....  اواا:  گفتم و اونور کردم و روم

 ��️☺کرد بلندی خنده
  بود گرفته خندم خودمم

 کجا حرفا این و کجا من
 صبر...  چادری کوچولوی:  گفت و خودش تسم برگردوند و من باخنده
  نشی اذیت انقدر کنم کمکت کن
  کردم نگاهش درشت باچشمای و کردم غنچه و لبام

 پایینش و داد ال و گرفت و چادرم دوطرف کشش دختر جذاب لبخند باهمون
  دستم داد و هم به چسبوند و
  ... ازاین اینم:  گفت و

  خوشگل ومخان:  گفت و کشید گونم روی و دستش
  ها فرشته عین...  میاد بهت چادر چقدر:  گفت و بوسید و سرم روی

  ندارم تحمل من وااایییی
 نگا و پات زیر  ارتین بابا
 اونجاستاااا من قلب

 ��خو کشیدم خجالت
 شدم پیاده ماشین از خجالت از سریع 

 
 

  بودم حرفاش مبهوت و مات
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 ( فرشته ــ میاد بهت چقدر ـــ خوشگل خانوم ـــ چادری کوچولوی)
  کرد تعریف ازمن
  کرد تعریف من از ارتین
  میخوره حرص میکردم فک
  اومده خوشش خیلی انگار ولی
  قدرت و جذابیت و پول و فرانسه و اروپا و درس اونهمه با ارتین یعنی
 میاد؟ خوشش بیشتر چادری دختر یه از

  عجیبه واقعا   عجیبه
  هوا رفت و خورد باد چادرم و شد شل دستم ک بود پرت حواسم اونقدر
  رفت کجا چادرم ببینم برگشتم سریع
  ارتین صورت تو رفته دیدم
  رفت ابروم اههه

  داری نگه چادر یه نداری عرضه....  خااااک ــ وجدان
  رفت ابرومون ااا

  سرم رو انداخت و چادر جلو اومد خنده با همونجور ارتین
  ... خوشگله باشه چادرت به ستحوا:  گفت و کرد سفتش دوباره
  ندارم و خجالت همه این طاقت من دیگههههه اقااااا
  0 قطعه زهرا بهشت ببینین و من خواستین اگه

 نگو مذخرف انقدر ــ وجدان
 دیگ میگم راس خو

 بااافتخار و بالبخند
  ساحل های االچیق سمت رفتیم و گرفت و دستم
 من و باکالسن بالباسایه اونجا ادما همه ک نمیکشید خجالت اصال انگار

 �😂😂�رنگی چادر
  میکرد کیفم تازه
 میکردن نگا باخنده بعضیا و باتعجب همه

  دخترا مخصوصا
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 ��کجا رنگی چادر این و من کجا باکالس قیافه و تیپ بااون ارتین اخه
 

  نشستیم االچیق یک توی
  بودن نیومده هنوز ها بچه
 میکنن توقف راهتو حتما;  بود بااونا خریدا اخه

  میکردم نگاه دریا به داشتم و بود دورم چادرم
  بود قشنگ خیلی
 خوشگله واقعا دریا
  بود دریا به خیره ارتینم
 نه؟ داری دوست رو دریا توام:  گفتم اروم

  کرد نگاه و من و گرفت و نگاهش
  بخشه ارامش...  خیلی اره:  گفت و زد لبخند
  خیلییی اوهوم:  من

  خورد زنگ ارتین گوشی که بزنم ای دیگه فحر خواستم
  بله: ارتین

  اره ــ
  پس خوبه ــ
  باشه ــ
  کرد قطع گوشیو و

  بود کی:  گفتم و کرد گل فضولیم سریع
  کمک بریم...  رسیدن ها بچه..  پاشو:  گفت و شد بلند و خندبد

 
  رفتم باهاش و پاشدم
  کرد پاک رو ماشیناشون ها بچه جلوتر یکم
 انداختیم زیرانداز و چیدیم و وسایل تمام شوخی و دهباخن
  جمعی همچین واسه بود شده تنگ دلم خیلی

  هم دور نشستیم
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 گرم و بود روشن هنوز هوا
 میاینن:  گفت و خورد ته تا و چاییش کوروش که میشکستیم تخمه داشتیم

  بازی؟ اب
  میام من چرا:  گفت و تکوند و خودش و پاشد عسل

  بازی اب بریم شدیم بلند هممون
  جوون اخ
 برم باچادر چجوری حاال من
  نشم ضایه که میپیچم دورم نه

  ردک یخ پشتم تموم کردم احساس که بزنم گره و چادر میکردم سعی داشتم
  زدم جیغ و هوا پریدم متر سه

  دراورد و حرصم ارتین خندون قیافه که عقب چرخیدم

 ��شدی خوشگل چه:  گفت و طرفم اومد
  صورتش تو پاشیدم  برداشتم اب مشتدو

  خندید و کرد اونور و روش
 

  گرفت خندم خودمم
 بودم شده دار خنده واقعا کمرم دور چادر بااین من

  شدم پرت جلو به محکم که روش بریزم اب دوباره اومدم
  اب تو افتادیم باهم ارتین های شونه رو رفت دوتادستم

  این بدن تا بود بهتر بودم خورده سنگ به خداا اخخ
  بود اب خیس موهاش و صورتش و بود شده حلقه کمرم دور دستاش
  میومد ها بچه خنده صدای
  هدف به زدم: زد داد باخنده عسل

  خندید غش غش و
  بوده بیشعور خر این پس

  نیست بعید اینکارا خر ازاین
  زد چشمک ک کردم نگاش باغیض
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  میخندید داشت ارتینم
  کن ولم چته:  گفتم و رفتم هشب بزرگی غره چشم

 متتخد در باش  �😡�؟ الی ننه بری کجا:  گفت و کرد تر محکم دستاشو

  باشم
 

  الی ننه میگه من به نفهم االغ
  صورتش رو ریختم اب و بهش زدم بامشت
  شدم بلند و بیرون پریدم منم و شد شل دستاش
  بودم خیس خیس
  باهات مدار کار کجا کجا:  گفت و شد بلند اونم
  بود سخت اب تو دویدن ولی  دویدم زدم جیغ
  کرد بغلم پشن از محکم و رسید بهم اورانگوتان که اونم
 میکشیدم جیغ و میزدم پا و دست
  بودن اونطرفمون اینطرب هم ها بچه
  میرختن اب روهم اشوان و عسل

  میکرد شنا کوروش
  میخورد پفک   بود نشسته ساحل تو مونا

  میکردن بازی والیبال اب تو محمد و نیما و داریوش
  بودن بادی نهنگ یه سوار  باهم مانلی و بهار

 
  میگزروند خوش داشت هرکس

  بود اومده سینم زیر تا اب رفتیم تر جلو دیدم اومدم خودم به
  میشم غرق ـ.. کن ولم:  گفتم باجیغ و زدم پا و دست
  تر جلو رفت و خندید
 بود گلوم زیر اب دیگه

  بودم گرفته باال زور به و مسر 
  کرد مسخره هی و میخندبد ارتینم
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  کنن ولم:  زدم جیغ
  ؟ کنم ولت الی ننه:  گفت و گوشم زیر اورد و سرش و خندید
  ارهههههه:  گفتم فکر بی

  کرد شل و دستاش همزمان و اوکی:  گفت و خندید
  اب زیر رفتم نبودم بلد شنا منم و بود عمیق چون که
  اب روی رفتم دوباره که نکشید نیهثا به

  کشیدم عمیق نفس
  بودم شده غرق االن روانی احمققق:  گفتم باجیغ و

  .. کنم ولت گفتی خودت:  گفت و خندید بلند بلند
  یفتهب برات اتفاقی هیــچ نمیزارم هستم تامن:  گفت و بوسید خیس و گونم
  اب تو ریخت دندونام که زدم ای گنده لبخند
  ساحل به رسبدیم شنا با و کرد کمکم نارتی
  شد خالی حرصم ک ریختم اب باالش   کردم خیسش اونقدر ساحل لب
 کردیم خیس موش و هم کال و بودن ااهم بچه البته

 
  میزدیم نفس نفس خنده شدت از دیگه
  پاهاش بین منم ها ماسه رو نشست و کرد بغلم محکم پشت از ارتین
 حرص و   بپوشی چادر  میخواستی که:  گفت و عقب داد و خیسش موهای

  دربیاری و من

 ��فهمیده این عه
  بود شده شل کمر دور از چادرم
  داشت برش کامل

  آبه خیسه:  گفت و
 شما مرحمت به:  گفتم و کردم اخم
  خندید بلند

  گرفت دستش یه با و دستام
  کرد نزدیک بهم و
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  کردم نگاه کاراش به باتعجب

 ��بست و دستام باهمون و برداشت و چادرم
 

  میکنی چیکار:  گفتم شده گشاد باچشمای
  دبو شده تر محکم خیلی بود خیس چادر پارچه چون و کرد محکم و دستام
 چسبوند خودش به و من و کرد حلقه هام شونه دور و دستاش

 
  ؟ میکنی اینجوری چرا:  گفتم

 زمین به اسمون..  من میل به روزم یه:  گفت و شونم رو گذاشت و سرش

 میرسه؟؟؟
 

  نگفتم چیزی ولی کردم تعجب
  دیگه روزه یه حاال داره گناه بچه

 میاد بدت توام که نه ــ وجدان
  خفه:  من
 

  بود شده قاطیش هم دریا صدای و میومد مالیمی نسیم
  بود ساخته جالبی و باحال فضای و

  ینا؟ال:  گفت  سینش رو منم سر و بود شونم رو سرش که همونجور
 بله:  گفتم اروم
  داشت تردید انگار
  نمیکنم دعوات  پسر بگو
  مهربونیم ادم من بگو

 ؟ بود راست ؟ بود چی اش قضیه..  سعید...  پسره اون:  ارتین
 
 حاال بگم چی
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 بهش بگم چی حاال
  اره؟ بگم
  نه؟؟ بگم

 
  داره گنا بچه کن ولش

 
  بود الکی نچ:  گفتم اروم
  چی یعنی بود؟ الکی:  گفت و جلوم اورد و سرش باتعجب سریع

 
  شدیم ضایه وای
  شماهاست تقصیر همش
  هیییس
  بابا نکنین شلوغ
  باریم اسف وضعیت تو من

  همین بود شوخی  یه...  خوب اره:  گفتم و کردم صاف و صدام
  !!!!بود؟؟ شوخی که:  گفت مرموزی بالحن و کرد ریز و چشماش

 اره خوب:  موگفت دادمقورت و دهنم اب
 نییع که میکرد پایین باال و سرش یواش ویواش بود کرده ریز و شچشما

  میرسم حسابت به
  کردم غلط اقا

  میکنه نفلم همینجا االن میزنه
  اب سمت دوباره رفت و کرد بلندم و پاهام زیر انداخت دست یهو

 
  توروخداااا نه نه  نه واایی
  شدیم خشک تازه
  میرفت جلو اب تو همینجور انگار ن انگار رتینما و میکردم جیغ جیغ

  من سینه پایین تا مطمعنا و بود اون رون تا اب که جایی یه به رسیدیم
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  کنم کاری نمیتونستم بود بسته دستامم
  کرد مهار دستش یه با اونم که میدادم تکون و  پاهام فقط

  کردی شوخی که:  گفت خبیثی بالحن
  کنن ولم تگردن میفته خونم  میمیرم میفتم االن   نهدیو کن ولم:  گفتم باجیغ

  کنم؟ ولت:  گفت و باال انداخت و ابروهاش
 
  نهههههههه چی
  توروخددا  نکن ولم  نههه نههه:  زدم جیغ

  برگردیم کردم غلط  ساحل برگردیم
  اب تو کرد خمم سر طرف از و گفت نوچی ارتین

  اب تو میخورد شالم از قسمت یه
  شد خیس مسر ته و

  اب تو میرفت صورتم میکرد خم ببشتر اگه
 خدااا واای
 اب تو میبرد کم کم داشت
  نکنیم چیکار  کنیم چیکار  میگی مارو اقااا

  بود شده تر شل یکم باال بردم و دستام
  گردنش دور انداختم و چادر گره

  شد تر خم و جلوم اومد سرش
 

  شد امن جام وسیله این به اخییییش
 �میفته خودشم اب تو ندازتمب اگه
 

  بود کم صورتامون فاصله
  تواب بندازم داری جرعت حاال:  گفتم و خندیدم

 
  دربیار دستاتو:  گفت و رفت بهم ای غره چشم باغیض
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 یـاال:  زد داد که بزنم حرف خواستم
 بدوووو ساحل گردون برم نچ نچ نچ:  گفتم و خندیدم

 
  میفتیم دوتامون االن..  روانی بردار دستتو:  زد داد
  نووووووچ:  گفتم و خندیدم باز

  میکرد بد و حالش انگار و صورتش به میخورد نفسام
  سرجاش برگشت و نشد بازم که عقب کشید یکم و سرش
  سرم به بود زده شیطونی هوس اما چرا نمیدونم

 
 ووما:  گفتم اروم و مالیدم صورتش به و گونم و تر جلو بردم خودم و سرم

  نمیدونم تورو..  خوبه جام من.. .
  عقب برو الینا نکن:  گفت و کرد نگام شده قرمز چشمای با
 

 ��کنم تجاور بهش میخوام انگار
  جلوتر رفتم دیگه یکم
  دش حبس نفسش که کردم فوت و نفسم و گردنش تو کردم فرو و سرم
  حقته
  میاری گیر و من
  شد تر محکم مدور دستاش که زدم گردنش روی کوچیک بوس یه
 

:  مگفت و زدم ای گنده لبخند  اوردم خودم نزدیک و سرش و وکشیدم دستام
  بدم؟ ادامه میخوای

 دتهخو پای عواقبش کنی خراب که و حالم:  گفت خمار ولو و شل لحن یه با
 دختر کنی ارومم باید خودت... 

 
  ترسیدم یکم نگم دروغ
  بدبختم هستم اتاقشم تو چون
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 بسه بازی میگم..  چیزه:  گفتم و دادم قورت ای ضایه طور هب و دهنم اب

  برگردیم
 

 بریم کجا...  شده شروع تازه:  گفت و زد گلوم  زیر ای بوسه
 

  برگرد کن ول:  گفتم و شد گرد چشمام
  میدی کشتن به و دوتامون
  بهشته جهنمم تو با:  گفت و خندید

 
  لبام سمت رفت نگاهش
 کنه برسری خاک کار خواست و جلوم اورد صورتشو اروم اروم
 اهیاشتب میگم  اشتباهی که پروندم لگد و دادم تگون و پاهام و زدم جیغ که

 اشتباهیااااا یعنی
  زد بلندی داد درد از و حساسش جای به خورد پام
  داد دست از و تعادلش و

  شد شل زیرم از دستاش
  زدم جیغی

  افتادم من و
  بود بند گردنش به دستام چون و

  اب تو شد پرت بااهام اونم
  میشدم خفه داشتم انگار واای

  کنم چیکار نمیدونستم
 بیارم در اب از و سرم نمیتونستم و بود بند بهش دستام
  بود هنگ تو انگار خلم این

 دنیا اون رفتیم بیای در هنگ از تو تا باباااااا
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 اصراف و اب روز اون من اقااا که میکردم دعوا دنیا اون مامور با داشتم
  گرفتی و جلوم االن تو که نکردم

 بکشم نفس تونستم و باال شدم کشیده یهو که
 

  اووووووفیییییییشششششش
  بود کرده وا رو گره ارتین
 میشدم خفه داشتم  خدا وای
 میبرد و من که همونطور و کرد حلقه دورم دستاشو نفس نفس با ارتین
 رفهس... ) به چه پوشیدنت چادر یه با ببین.... ببــ:  میگفت ساحل سمت

  اوردی ما روز(
  پرید حالم و حس( سرفه.... )حـ(   سرفه)

 شد جاری دهنم از ابشار  بودم خورده اب ازبس که کردم سرفه چندتا منم
 

  ساحل به رسیدیم
  بازکردم کنارام و دستام و ها ماسه رو افتادم

  خندیدم غش غش و خنده زیر زدم اختیار بی و
  کنارم افتاد رمق بی و خسته تینار
 شدی؟ چلم بودی خل: گفت و کرد نگاهم و

 باو خفه:  گفتم و کشیدم دهنم دور دستی
 
 صدای که سمتی ب و پریدیم جامون از دوتامون و اومد جیغ صدای یهو
 کردیم نگاه اومد جیغ

 
  عسل این باز اههه
  پایین افتاده تیوپ رو از بیشور خر
  میزنه داد خر عین
  شد خفه که سرش تو زدم یکی رفتم پاشدم
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  کردی کرمون..  مرگ:  گفتم و بیرون کشیدمش ازاب
  میخندید خر عین فقط ولی بود شده روانی بود شده خل نمدونم
 انگار ن انگار میکنن نگامون دارن همه بابا ساگت میگم هرچب

 
  دارم سوال یه اینجا من ولی
 میخنده خر عین خر این که هست داری خنده چیز چ االن

 
  بازار بریم میخوایم پاشین:  گفت و سرمون باال اومد بهار

 ������😂😂😂�شد تر بلند صداش و خندید غش غش   
 کردیم نگاش همه

 

 �😐😐�: آرتین          �🗣🗣�: من

 ���:اشوان    �😡😡�:  وجدان
 ���:کوروش     �🗣🗣�:   مانلی

 ️☹️☹️☹:داریوش         �🗣🗣�:مانی
 ���: مونا     �🗣🗣�: محمد
       ��� :بهار

 �����: عسل خود

 �ــ��ــ��ــ��ــ��: مردم
 

  نزدی؟؟ جایی به که و خر این سر  بهار:  گفتم باتعجب
  بود خل ازاولشم این..  بابا نه:  گفت و نشست پاشد ارتین

 
  میخنده داره چی برا نمیدونستم

 �😂😂😂😂😂�نداشت مومیت خندش ولی
 �خودتی اوسکولم
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  اتوامب عسل..  ببینم پاشو:  گفت و کشید و گرفت و بازوش اومد ارتین
  میخندید خر عین عسل ولی

 
  تیمارستان میزنم زنگ االن

 نباشین نگران
 

 مامونلباس ماشینا جای بریم گفت ماهم به و کشید و گرفت و بازوش ارتین
  ارباز بریم کنیم عوض و
  دیگه خریدایه و سوغاتی هم بچینیم و شام بساط هم
  پوشوندیم و کردیم درست جایی یه ماشینا بین

  کردیم عوض و لباسامون
  کردیم تمیز و خودمون بودیم اورده که شربی های اب با قبلش البته و

  گرفتیم روخودمون اب یه فقط

 ��بهم نچسبیم
 

  اونجا سرپوشیده بازار سمت ادیمافت راه پیاده همونجور شدیم که ااماده
 

  تاریک یکم داخلش و بود قدیمی بازار شمایل و شکل
  داشت خاصی صفای اما
  میومد ماهی بوی
  زیتون بوی
  میومد خوشم خیلی

 
  خنده زیر  زد عسل یهو که بودیم خودمون هوای و توحال

  باال پریدیم دومتر بودیم نزدیک بهش بیشتر همه از چوم ارتین و من
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  کرد شروع باز

 ���ترسوندیم بیشعور خر اههه
  برد و ابرومون  بگیرش و خر اون برو:  گفتم ارتین به

 سمتش رفت و کرد نوچی ارتین
 

 خر دیوانه
 

  رفت ابرومون...  عه...  تو چته:  گفت و گرفت و دستش

 �🗣🗣�نه خاموش ولی شد تر ساکت یکم عسل
 باهم عسل و من:   گفت و خودش سمت کشید و عسل و جلو رفت بهار
  میریم
  داد تکون و سرش ارتین
 رفتن جلو جلو باهم بهار و عسل

  اخه شده چش این پووووف
  همینجا 8 ساعت:  گفت کالفه آرتین
 ...  و خرید رفت یکی با هرکسی و گفتن ای باشه ها بچه

  نبینیم و کنیم گم همو شدیم جدا هم اگه که نبود بزرگ اونقدر بازارش
 

  خودش دنبال کشید و گرفت ومحکم دستم ارتین
 وحشی دیوونه  اههه  بیفتم بود نزدیک
 بدم تاوان باید من میکنه هرکار کی هر و میشه هرچی

 
  وایسادیم میفروختند...  و الوچه و زیتون که جایی جلوی
  دادم ماساژ و کشیدم و دستم
  گرفت دردم
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..  نک تست:  گفت و من ب داد یکیشو و گرفت کوچیک  قاشق دوتا ارتین
  بردارم بگو خواسی هرکدوم
  بود حوصله بی انگار
  ولش
 دریابم و خودم
 جوون اخ

 �😡😡😡😡�لواشک  زیتون   الوچه  
  خوردم یکم و قرمز ایه الوچه تو زدم و قاشقم

  شوره و ترش چه  بهه اووووممممم
  کردم حال
  ارتین طرف پریدم سریع

  اری:  گفتم و
  میگفتم مخفف بود بار اولین

 
  جونم:  گفت عجیب لبخند یه با و سمتم برگشت ارتین
   اونطرف رفت و زد کوچیکی لبخند یه فروشنده پیرمرد

 
  نره ابرومون و بریم جایی یه ما نمیشه اصال   بیا
 

  خوشمزس..  یکی این... ا:  گفتم اروم
 برداشت پر ظرف دوتا ازش و داد تکون و سرش
  زیتونا طرف رفتم

    ساده    پرورده زیتون
  خریدیم متوسط سطل یدونه هرکدوم از

 ��خداتومن شد باهم همش که
  همه برای خریدیم سوغاتی و رفتیم
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 لج من که میشد خوشحال اونم و بود ینارت سلیقه با میکردم انتخاب هرچی
  نمیکنم

 
  شد تموم خریدامون که بود 0:01 ساعتایه
  کنیم کباب که گرفتیم ماهی چندتا شب واسه
 برگردیم و بیان هم ها بچه تا ایستادیم بازار در سر
 

  زمین به میزدم و کفشم نوک بودم ایستاده که همونجور
  بود خودم افکار پی حواسم و  
  الینا؟:  باال اوردم و سرم ارتین باصدای که

  بله:  گفتم و کردم نگاش
 شوخی واقعا هوم؟ ؟ گفتی دروغ چرا...  سعید:  گفت مغموم جورایی یه  
 ! ؟ گفتی جدی یا بود
  هااا داده گیری چه این  بابا ای
 

 سیمیپر بار چند...  شووووخی بود شوخی...  بابا نه:  گفتم و کردم نوچی

  اخه
 

  نگفت چیزی ولی کرد نگام فقط
  پره دستاتون که میبینم:  شنیدم و عسل صدای یهو
  سمتش برگشتم تعجب با
  شد ادم عجب چه  
  خوبی؟:  گفت و جلوش رفت ارتین  

  ؟باشم بد بود قرار:  گفت عسل
  میخندیدی خر عین پیش چندساعت همین تا...  اره:  گفتم وسطو پریدم

 
  پیوست جمعمون به بهار



333 

 

  ؟؟؟؟ کو بقیه  ها؟ بچه بریم:  گفت و
 عین پیش چندساعت تا که عسل این ببینم بگو تو...  میان االن:  من

 شده؟ خوب چیشد حاال   بود تیمارستانیا
 

 وکش شدت از:  گفت و خنده زیر زد باشه افتاده یادش چیزی که انگار بهار
  بوده

 نیست چیزیش نترس

 �😡�:  من
 �🗣�:  ارتین

 
  عجباااا

 
  خر ترسوند مارو انقدر
  مصیبته رفتن جایی این با کال
  قبلیمون محل و االچیق سمت برگشتیم دیگه باهم و اومدن ها بچه
 یدیمکش سیخ به هارو ماهی و کردیم درست اتیش

 
  داشتم دستشویی  شدیدا
  دارم نگه و خودم نمیتونستم دیگه
 مونا : گفتم گوشش در اروم میخورد چیپس داشت که مونا کنار رفتم پاشدم
  دستشویی؟ برم وایسی برام میای
 دشویی؟:  گفت بلند و کرد سرفه باتعجب یهو

 
  نگا حاال
 ��ستاییمرو بچه کنه ثابت باید این باشیم کالس با میخوایم ما

  ؟دادمیزنی تو گفتم گوشت در من مثال اهه چخبرته:  گفتم و پشتش زدم
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 کنهمی درد پاهام  نمیام من نه...  بابا خو:  گفت و برداشت هلو دوتا و خندید
 ـ

  بمیری خو:  گفتم و سرش تو زدم
 

  نیومدن باهام بهارم و عسل
 ! ؟ بگم ارتین به برم 
      زشته بابا نه

  میره ابروم
  میرم خودم ولش
  دیگه هستن ام بقبه حتما
 افتادم راه ها دستشویی سمت به و شدم بلند اروم

 
  ها دستشویی سمت رفتم
  تاریکه چه

  نمیزنه پر پرنده
  جلوتر رفتم

  نبود هیشکی
 رفت دستشویی نمیشه که اینجوری بابا ای
 میترکم دارم خو ولی نمیرفتم نبودم مجبور اگه
 نیومدی باهام ک مونا کنه لعنتت خدا

  بود باز درش

 ��بود کانکس یه شبیه بیشتر
  نداره برقم
 ایییش
  هست کثیفم چه
 
 تو زدی غری چه ـ وجدان 
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 دیگه میگم راس خو ـ من
 

 میکردم نگاه هارو دستشویی تو نوبتی
 برم تره  تمیز ک اونی

 
 نمیدن اهمیت ما شمال  همین به یذره

  بابا برسین بهش یذره 
  نمیزنین که چیه دستشویی یه
 
  همشه از بهتر این اها
 ....  و داخل  رفتم

 
  بدم توضیح براتون مرحله ب مرحله میخواستین نکنه چیه
 چیزیه خوب حیاهم ذره یه
 

  ننکنی شلوغ هییییس
 

 دمیش دیده دستشویی در پایین از که شدن ای سایه خیره که شمپا اومدم
  میشد دیده پاهاش سایه و بود ایستاده نفر یه
 

  باشم سریع بهتره وای    
 رفت ابروم
  منتظرن مردم
  کردم درستش و باال کشیدم و شلوارم سریع
  کردم باز و  در اروم
  بود پایین سرم
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 مواجه خالی دستشویی با که بشم رد ادمه اون ارکن از ادم عین خواستم

 �😡😡😡😡😡�شدم
 

 بود اینجا یکی االن همین  واااا
  در پشت

 
 رفته؟ ینی

 ��!رفت سرعت این ب چجوری
 بیرون اومدم سایش دیدن محض به ک من
 

  عجیبه
  شد تداعی ذهنم تو افتاد ویال تو که اتفاقاتی تمام لحظخ یه
 
  بودم منم که افتادن وقعیم اتفاقات اون تمام   
  افتادن اتفاق من برای بگم بهتره یا    
  شروعش جز به البته  
 

  افتاده اتفاق من برای همش     
  شد رد پنجره از ک سایه   
  اتاق در شدن قفل   
  ارتین اتاق در پشت سایه دیدن   

 ��عجیب اتفاق این هم حاال و
 

  گرفت لرزم
  گرفتم قلب تپش
  داد دست بهم دفاعی بی و تنهایی دب حس یه

  دستشویی در سمت رفتم و شستم و دستام سریع
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  کنم نگاه و طرفین خواستم و بیرون گذاشتم و پام همینکه
  دیدم صورتم جلوی که چیزی با

 لحظه یک برای شد خارج کامال تنم از روح
@Gray_mind2020 
 
  کردممی احساس و قلبم ضربان گرفتن شدت و چشمام شدن گشاد وضوح به
 

  بیفتم بود نزدیک و شدن سر پاهام و دست
 بگیرم وحشتناک چیز اون از چشم بتونم نمیشد باعث اما
 
  سیاهپوش سایه یه
  نبود ادم انگار... انگار   

  بودن ترسناک خیلی اشچشم
  پاهاش...    پاهاش و

  نفهمیدم چیزی دیگه چشمام شدن تار با و زدم بلندی جیغ
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 ::::آرتین زبان از::::

 
 شد بلند الینا وقتی
  بآ لب بره میخواد شاید کردم فکر دلم به نشست بدی و خاص دلشوره یه
 رفت؟ کجا الینا:  دمپرسی اروم عسل از
 دستشویی رفت:  گفت میشکست تخمه که حالی در عسل 

 
  شدم تر اروم تاحدودب
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  میرفتم باهاش بود بهتر اما
 لندب داری:  گفت و شونم رو گذاشت و دستش کوروش که شم بلند خواستم

 بنداز نگاه یک هم هارو ماهی اون میشی
 

  هووووف
  ها ماهی کنار رفتم شدم بلند
  گردوندم برشون و کردم کم و زیرش تیشا یکم
  الینا دنبال برم شدم بلند و
 

  میرفتم دستشویی سمت به که همونجور
  بودم فکر توی مدام
  میگفتی من به

 مگه میکردم چیکارت
  میکنه فرار ازم چرا نمیدونم
 ........... بهت شاید
 پریدم جا از شنیدم که بلندی جیغ صدای با

  بود ناالی صدای....   صدا
  ها دستشویی جلوی رفتم و دویدم  توانم تموم با فکر این با
  
 ابولفضل یا

  شد چش
  صورتش تو میزدم میزدمو صدا و اسمش بابهت و کردم بغلش سریع
 انگار ن انگار ولی
  کردم باز و چشمام شدیدی سردرد با

  کجاست اینجا
 !!!؟مردم من ینی
  شد واضح چی همه کم کم
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 ��بیمارستانه که اینجا عععهه
 
 ......اینج من اخه
  چشمم جلو اومد چیز همه
  نمیرفت کنار چشمم جلو از آدمه اون ترسناک قیاافه

 ��باشه بوده ادم معلوم کجا از اصن
  خدایا

  خیلی بودم ترسیده
 میخورد بهم دندونام
 برگردیم میشد کاش  بود گرفته بغضم

 
 
  شد باز در
  پریدم توجام یهو
 للبته و قعمی نفس داشت ای ریخته بهم خیلیییی ریخت که ارتین بادیدن ولی

 کشیدم ای اسوده
 

  سمتم اومد اروم
  اینجوریه چرا این

  برگشته جنگ از انگار
 نگا موهاشو
  بود پولیده ژولیده همشون
 تخت کنار صندلی رو نشست
  خون عینهو چشماش

 بدبخت منحرف��خواب خمار    خمار و قرمز قرمز
 

 وبوسید برد لبش نزدیک و گرفت و دستم
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  کردم هنگ

 ��شما؟ ببخشید
 

  خوبی؟:  گفت اروم
 اره ینی که دادم تکون و سرم گنگ

  خداروشکر:  گفت و کرد باز و بست و چشماش
  شد یرهخ توچشام
  کشیدم خجالت بهار مرگ به نباشه شما جون

 
 میزاری مایه مردم جون از توچرا:  وجدان

 چ ت ب:  من
 

  پایین انداختم و سرم
 بهم میزد زل وقتی میشدم جوری یه
 

  شدی؟ بیهوش که چیشد یهو؟ شد چت:  گفت نگرانی باصدای
 

  گرفت بغضم دوباره اتفاقات اون اوری بایاد
 میترسیدم لیخی  میترسیدم
  سینش تو کردم فرو و سرم و کردم حلقه گردنش دور و دستام ناخوداگاه
  بده حالم فعمید خودش
 روسرم گذاشت و سرش و کرد حلقه دورم و دستاش

  عزیزم بگو: گفت مهربونی بالحن و
  چیشد
 پرصدا واونم دادم قورت و دهنم اب

  بودم مجبور ولی بیاد یادم دوباره نمیخواستم
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 دارم نگه توخودم رو چیزی همچین ونستمنمیت
 

  دستشویی رفتم.. ر من..  من...  آرتین:  گفتم لرزونی باصدای
  بیرون بیام خواستم که موقهی بعد
  در پشت دیدم سایه یه

 دستشویی بره اومده  کسیه ردمک فک
 بیرون اومدم سریع همون واسع
  اصال نبود کسی اما

  هیچکس
  بیرون بیام خواستم بعد... ب:  دادم ادامه بدی حال با و زدم هق

  در دم اومدم
  انداختم دوطرف به نگاه یه

  اونور.... ا  کردم و روم هم ولی
  وراون...  اون کردم.... کرد و روم... ر هم... ه
 ( هق هق)
  دیدم... د عادی غیر.. غی ادم یه..  چیز یه...   ی
 ( هق هق)  بود وحشتناک... وح
 انداخته.. ان چادر مثل...  مث چیزی یه...  ی ون..ا ارتین.  آر  اون...  ا

 ....  پایین تا ال... ازبا...  روسرش بود
  دن..بو جوری..  یه چشماش... چش
  دبو دراز... درا صورتش... ص...  داشت تناکموحش.. وح نیشخند یه...  ی
 ( هق هق)

  پایین کشیدش و شالم رو نشست ارتین دست
  موهام نوازش ب کرد شروع
  شدم تر اروم

  گرفتم ارامش
  ارتتییییین..  آر:  دادم ادامه
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 سم..  س شبیه اون پاهای از یکی...  ی...   پاهاش  پااهاش...  ا.....  پ

 ( هق هق) آرتین �😡😡😡😡😡😡😡� بود....  اسب
  گردون برم  توروخدا.    خونه برگردون و من...   میترسم من
 

  نه یا میفهمه کسی نبود مهم برام و میکردم گریه
  بمونم اغوشش تو تاابد میخواست دلم و میترسیدم فقط

 
 بود اومده بند گریم منم و بود موهام نوازش مشغول اروم همونجور

  ردممیک هق هق فقط
  بعد یکم
 داد فاصله خودش از و من

  گنار زد صورتم تو از و موهام
 تو سر تو توهمات...  توهمه اینا عزیزم..  الیناجان:  گفت نگرانی و بااخم
 یترسید تو دلم عزیز....  شدی اینطوری بعد ب استخون شب ازاون تو... 
 ...   همتو به شده تبدیل که تاجایی میکنه پردازی خیال مدام ذهنت و
 
 

  چییییی
  نداره امکان نه چییییییی
  ندارهههههه امکان
 که نبودم کور
  دیدمش خودم
  چشمااام باهمین
  کردم نگاهش

 
 بود چشاش تو نگرانی و ترحم یه

  گرفت لجم نمیکرد باور و حزفام ازاینکه
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 سینش تو زدم بامشت
  میزدم همینجور تا سه  تا دو  یکی
  میکردم گریه و

  میزدم حرف و کردممی گریه
 
 .     نمیکنیییی باور و حرفام چرا.   دیدم خودم من   نهههه نههههه: 

 . دیدمش خودم بخدا   بود واقهی اون احمق
 .... نمی دردغ

 
  داد تکونم و گرفت و دستام محکم

  الینااا:  گفت نگرانی و باعصبانیت و
 رو چیزا این تو جز کی....  توهمه همش..  توهمه اینا...   نگووو چرند   

  یشونساخت ترسیدت ذهن تو خودت چون میبینی تو که چیزیه اینا هاا؟ دیده؟؟
 : داد ادانه تری اروم بالحن
  توهمه...  عزیزم توهمه اینا

  نداره امکان
  نداره امکان
 نمیکنم باور من
 

    بشم مسلط خودم به کردم سعی کردم پاک و اشکام
 میشه بدتر اینجوری

  نمیشه چیزیم پیشمه ارتین االن
 خررررر
  احمق دیووونه

 !!؟؟ شدم خل من
 

  بود وجدانم یارو این و ها بچه خوبه
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  دیدن اونام
 میده شهادت میاد بهتره همه از وجدان همین

 پای چرا تو آقا:  میخورد غذا  داشت که حالی در شمالی بالهجه وجدان  
  وسط؟ میکشی ره منه
  بکنه کمکی یه میمیره روانی  ااه
 
 یه با و توقت بیرون برو:  گفتم و کشیدم دراز خشم البته و بیحوصلگی با

  نکن حروم دیوونه خل
 

 تنیس بودن خل نشونه که اینا..  خانومی..  عزیزمن:  گفت کشید پوفی
 شوکالت

  همین ترسیدی یکم فقط تو 
 بیرون برو..  باشه باشه:  گفتم و بستم و چشمام

 
  صندلی به داد تکیه که دیدم چشم گوشه از
 
  ما ارتین همی یعنی میگن که خر   

  ؟؟بیرون برو نمیگم مگه:  گفتم و کردم نگاش باحرص
 بده ور ام الزحمة حق..  میرم:  گفت شیطونی لبخند با و  شد سینه به دست

 برم تا
 

 اییه صیغه چه باز الزحمة حق چه؟
 هست لوممع تو؟؟ میگی چی:  گفتم و مشتم تو فشردم رو ملحفه باعصبانیت

 ؟
 

  دمش خیرش غلیظی اخم با و بالشت تو کردم فرو و سرم که تر جلو اومد
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 حق:  گفت مرموزی با و چرخوند صورتم اعضای تک تک تو و نگاهش
  لطفا گونه یه و لب یه..  خانوم میخوام بخش این تو از رو ام الزحمة

 

 �😡�:  من
 �🗣�: مات و دست به چنگال وجدان 

 
    گفت؟ چی
  چه؟:  گفتم گیجی با

  سهب فهمیدم خودم همینکه:  گفت و پیشونیم به چسبوند و پیشونیش یهو
  لبام رو گذاشت و لباش ناگهان و

  کردم هنگ
 

 �😡�:  من

 �😡🗣😡�♀��:  وجدان
 
  اتیش کوره تو کردن شوتم کردم حس لحظه یه

 ابرا رو رفت قلبم ضربان
 فردا پس میگفت عقلم باز ولی کنم همراهیش میداد قلقلکم دلم ته چیزی یه

 میشی سوژه باز میگیره دست برات
 

 بدم وا بود نزدیک چون کنم دورش خودم از خواستم
  دادم هلش بعق به و  سفتش سینه رو گذاشتم و دستام
  سانت یه از دریغ اما

  انگار ن انگار
 

  میخورد و لبام بیشتری ولع با و صورتم روی گذاشت و راستش دست
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  میدم وا االن بابااااا گمشو واااای
 میرهههههه جفتمون ابروی  میریم فنا به همینجا  
 
  گرفت دردم خیلی که گرفت پایینیم لب از محکم گاز یه   

  دادم هلش تر محکم
  اومد خودش به انگار که

  کرد نگاهم گیج و خنگ باحالت و عقب برد و سرش
  روانی خل  
  یکردیم خفم داشتی  تیمارستانی دیوونه عقب بروو:  گفتم نفس نفس با
 

  کنار رفت روم از اروم
  بود کالفه انگار
  گفت لب  زیر چیزی یه و زد موهلش به محکمی چنگ
  شنیدم چجوری نمدونم من ولی گفت اروم
 شکالت مثل بازم بریزن لعنتی لبای  اون رو زهرمارم اگه:      

 میخورمشون
 

 کشیدم خجالت حرفش از    
  فهمیدم من که نفهمید اون البته
  فهمیدم که فهمیدم که خودم ولی
  نفهمه که خودشه تقصیر نفهمید اگه حاال  
 ..... فه من

  میکنی ارتکر انقدر رو کلمه یه چرا تو:  وجدان
  بردی و سرمون باباااا:  زد داد
 

 خاااا:  گفتم بیخیالی با    
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  اونور رفت و کرد جمع و میزش تاسفی حالت با وجدان  
 

 کن خورد اعصاب عوضی  بهتر
 میده گیر همش

 
  شد پرت حواسم عهه
  میکنه نگاهم داره دیدم که کردم ارتین به نگاه یه

  این چشه
 

  چته  هوو:  گفتم باحرص
 ای خوشمزه:  گفت بانمک و زد لبخندی

 
 وقذ چقدخر میکنه فک االن  واال بستم و بازمیشد داشت که و نیشم سریع

  شدم
  نیستیم که بیحیا  
 
 
 فی فسدم پسره نمیکشه خجالتم  بیحیا...  بودا اخرت بار:  گفتم و کردم اخم

 �😡� االرض

 ��:  کرد نگام برگشت وجدان
     خو چیه

 
 االن شبپو لباساتو شوکوالت:  گفت درمیرفت سمت به که همونطور ارتین
  مرخصی بیای هوش به گفتن.   بریم میام

 
 یمت ویژه ایه مراقبت تحت میخوام اخه نمیام من نه:  گفتم ناز و عشوه با

 �😡�باشم بیمارستان مجرب
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 ��غلطا چه اوهوو
 

 : گفت و خندید ارتین
 بمونی بزارم عمرا منم و جوونن مرد همشون اینجا مجرب تیم
 منتظرن ها بچه که باش زود  
 
  بیرون رفت و
 

  عجبااا
 

 بود خوب حالم
 میکرد درد سرم یکم فقط

 
  بودن کنده اینارو و سرم
 نیام و بیام هوش به اینکه وگرنه اسمش برا بیمارستان ناورد فقط و من کال

 �😡�خدا دست سپردن رو....   و نکنم ضعف و
 

  پوشیدم مانتومو
 ام کله رو انداختم شالمم
  تو اومد ارتین  بیرون برم خواستم همینکه و کردم پام و کفشام

 
 ....  بر خوب:   گفتم
  باز؟ وضعشه چه این:   
 
  مگه چمه  داختمان خودم به نگاه یه
  کشید پوفی و داد تاب و چشماش که کردم نگاش  گیجی با
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  شال تو داد رو همه موهام و جلو اورد و دستش
  شد الحا:  گفت و کرد تر محکم و پایینش اتصال محل و جلو کشید و شالم

 �😡�بیرون برد و االغ هنگ منه و گرفت و دستم
 

  نزدیم حرفی هیچکدوممون خونه به تارسیدن
  داخل رفتم و شدم پیاده تر زود خودم رسیدیم وقتی

 
  نداشتم حوصله و حال
  میزد بهم و حالم توهمی بگن بهم بقیه اینکه
  شدم ویال وارد

  باال فتمر ها بچه به توجه بدون و
  ابامب مامانم جون زیبا پیش برگردم میخواستم فقط و بود حالم  بودم خسته

 خودمون صمیمی و گرم خونه  امیرخان
 

  شد تنگ براشون دلم  تخت روی کردم پرت و خودم
  حرفیدیم کلی و زدم زنگ جون زیبا و مامان به
  انداختیم اهر بازار خنده و  شوخی حسابی و زدم حرف باباهم و امیرخان با
 

  حمام سمت ورفت تو  اومد ارتین
  سالم علیک:  گفتم و کردم اخم  
  نبودی خواب مگه: گفت و کرد بهم نگاهی   
 مونها خانواده به  نخیر:  وگفتم کردم نگاهش سفیه اندر عاقل نگاه یه با

  رسوندن سالمم بهتون زنگیدم
 

  تنکس اوکی:  وگفت اتداخت باال و ابروهاش ارتین
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  باکالس  بابا
 خفن بابا
  اروپایی بابا
  مترجم بابا
  شگلخو بابا
 ایول بابا
 

  حموم رفت
 زیچی تق تق صدای که بیرون برم خواستم و شدم بلند تخت روی از منم

  کرد جلب و توجهم
  کردم نگاه خوب و  برگشتم عقب به

 بود پنجره از صدا
  پنجره سمت رفتم
  وااا

  که نیست چیزی
  شمبا شده خیاالتی من و بگه راس رتینا شایدم

 
  بیرون بردم و سرم و کردم باز رو پنجره

 
  دوختم جلو به و نگاهم چیزی حرکت با که میکردم ونگاه اطراق همینجور

 
  شدم دقیق خوب
 که دیدم و نفر یه میشد ختم خروجی طرف به که ای باغچه اون توی که

  بود اشنا حسابی
 بد اشنای  اشناها اون از نه اشنا

  روشن هوا و بود04 نزدیکیای ساعت
  نمیشد دیده خوبی به بازم اما
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  هان بچه شاید
  نه ولی

  نگااا لباسارو
 

 زد بدی جرقه ذهنم ناگهان
 
  که هاست دستشویی مرموزجای چیز همون..   همون این

 دراز قد و بلند چادر یا شنل همون
  عجیب پاهای و
 
  میخورد بهم دندونام ترس از
  میکنه چیکار ما باغ تو
 
 بوده واقعی پس ینی
 نبوده توهم

 میدونستم
  دیدم درست میدونستم

 
  مردمه باغ اینجا ک انگار ن انگار
  رفت بیرون باغ در از نهایت در و میزد قدم راحت

  بودم هنگ و شوک تو
  نمیشد باورم
  باشم دیده رو چیزی همچین

 
  نمیومد ازش صدایی بودچون ترسیده وجدانم
 اما رفتم عقب عقب
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  دلم تو نشست بیشتری ترس تنهام اتاق تو اینکه بایاداوری
 

  االغی کامال صورت به و ترسیده
  تو پریدم و کردم باز و درحموم    
  وبستم در و
 

 ��الینا:  شنیدم سرم پشت از و ارتین متعجب صدای شد بسته در هم
 

 (من وای ای مخفف) من حلواااای  هییییییع
 
  بوده حموم تو این

  وااایییی
  برم فنا به که ببینم رو ای صحنه و برگردم میکشیدم خجالت
 بودم کرده فراموش رو ترس

 نرم فنا به اینکه واسه و
  راستش..  من...   ارتین  چیزه:  گفتم بود بهش پشتم ک همونجور

 یدماام جفتمون دست کاری یه..    بچه بیرون برو:  گفت و حرفم تو پرید
  بیرون برو.. 
 

   میگه راس میگه راس
 ازب بستم و در و شد یاداوری بهم عجیب چیز اون   بیرون برم تاخواستم

 
  نمیری چرا: شنیدم و اش کالفه صدای

 
 گرفتم و هام پاچه   بود شده خیس هام پاچه و یپاشیدم یکم بهم دوش  اب

  باال
  نکردم عوض لباسارو همین هم سرم تو خاک
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 الینا باتوام:  اومدم خودن به دوباره باصداش

 
  بیرون نمیرم من ارررتین:  گفتم و دادم قورت و دهنم اب
 

 چی... تو چته:  گفت زده حیرت باصدای خبرنداشت ماجرا از اونکه
  خوردی
  خوبه؟؟؟ حالت

  کنم چیکار نمیدوستم
 بیرون میکرد پرتم  و دیوونه میگفت بهم که میگفتم اگه
 
  بکنم غلطایی یه میخوام و بیحیام میکرد فکر که نمیگفتم هم اگه
 
  کنممممم چه

 �😡😡�اقااااااا
 

  تو چته الینا:  شنیدم و صداش دوباره
 بیرون؟؟ برو نمیگم مگه

 
  میگرفت گریم داشت دیگه
 عدب بیای حموم از تو میکنم صبر من اصال...   من نگا ارتین:  گفتم آروم
   بریم باهم

 
  شنیدم و  قدماش صدای     
  رفت آبروم   خدااا وای
 بود سرم پشت بع حواسم همه ولی بودم رفتهگ و چشمام جلو محکم
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  میکنه فکرایی چه باخودش االن
 سرمه پشت یعنی این و میخورد گردنم به نفساش هرم

 
  برگرد ــ

  گرفت و بازوم که میکردم حالجی و حرفش داشتم باخودم گیج و مات      
  گردوند برم و

 توروخدا : گفتم اسالتم با و ام یقه تو کردم فرو و سرم کشیدم خفیفی جیغ

   بیرون میرم االن....  کن ولم
 
 پوشیدم حوله..  کن وا چشاتو:  گفت و زد خنده تک یه
 
  میگه راس  میگه؟ دروغ ینی
  مطمعنم میرم فنا به بگه دروغ اگع
  باال اوردم و سرم اروم و دادم قورت و دهنم اب
  کردم باز و چشمام و
    
  کرد بدو بدو تمصور تو خون دیدم کع ای صحنه با
 پسسرررر داره هایی عضله چه
  واااو  

  پوشیدم حوله میگه الکی کصاافط    
  نشیم بیخیا که پوشیدی جوری یه فقط که تو   
  معلومه بقیش   
  زانوهاش تا بود کمرش دور از اش حوله   

   میگه شیطونه
  بگه میکنه غلط شیطون

  بچه تنیس حرفا این جای وضعیت تواین و حموم تو
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  چته نگفتی..  خب:  گفت و عقب داد بود خیس که و موهاش ارتین
  هیچی... هچ... ه:  گفتم و دادم قورت و دهنم اب  
 هیچی؟؟ که:  گفت و کرد اخم   
 

 ..  خب اره:  گفتم استرس و کنجکاوی و باترس
  کرد بازش دوباره اب دوش سمت رفت و داد تکون و سرش

 

 ��بشوره و خودش من جلوی میخواد  یعنی وااا
 

  شدم کشیده ای موش کردم احساس  دربرم تاخواستم
 

  تقال به کردم شروع و زدم جیغ
 

 بود داشته نگهم اب دوش زیر و بودم گرفته محکم
 

  داغ شایدم یا کنم؟ سرد و اب یا چیشده حاالمیگی:  فتگ باخنده
 

 نیومد دردش اصال که بهش زدم مشتی
 ردیک خیسم...  روانی کن ولم:  گفتم و بیرون کشیدم اب زیر از و سرم  

  بیرون برم کن ولم.. 
 
  خواسته دلم دونفره حموم االن من..  نچ:  گفت پرو پرو 

 
  زمین کف افتاد و اومد در جاش از که شد گرد همچی چشمام پروییش از
 
  خنده زیر زد یهو که کردم نگاهش یکم
  میکنی مسخره و من کصاااافط   
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  سرش رو کردم خالی شامپوهارو تموم و کشیدم بلندی جیغ
 

  واای  اخخخ:  زد داد بلند چشماشو تو رفت  نبود حواسش چون
  قتهح:  گفتم و خندیدم بود دستم شامپو قوطی که همونجور 

 
 !!!!! اینجوریه؟  عههه:  گفت و کرد باز و چشماش  از یکی الی    

 
   اره بگم تاخواستم

  شدم منجمد کردم احساس   
   کشیدم جیغ و افتاد دستم از شامپو    
 ینا که تازمانی:  گفت و گرفت و  دستم مچ محکم که کنم فرار خواستم 

  بچه میمونی رزی همین بره ازیین اثرش و بشورم رو شامپوها
 

  نداشت فایده ومیکشیدم دستم هرچی
  میزدم یخ داشتم

 
 ارتین : گفتم و کردم نگاه میشست صورتشو داشت که خر اون به التماس با

 دستتا رو میفتم میخورم سرما زدم یخ...  زیباجون جون کن ولم  خر
     
 نداره عب:  گفت و دوش زیر کشیدتم بیشتر توجه بی
 

  وراینط که عهههه
 

  شدم نابود خودمم  که کردم باز و داغ ای  ناگهانی حرکت یک طی
 

  زد خشکمون لحظه یه برا دوتامون
  اونور پریدیم و زدیم داد خر عین بعدش دقیقه چند و
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  بودم دوش اونطرف من
  اونطرف اون
  وسطمون و بود دوتامون روی روبع اب دوش و
 

 هم هب قرمزدیدن دستمال که شیوح بوفالوهای این مثل و میزدیم نفس نفس

  میکردیم نگاه
 
 این میخواستم فقط و بودم کرده فراموش کل به و موحود اون و ترس   
 کنم ادم و خر االغ

 
 

  میدم نشونت االن همین
  ببرم یورش سمتش به ستمتاخوا
  اومد حموم در صدای

 
  کرد نگاه و در شده گرد چشمای با ارتین و زد خشکم

 
 جیغ که توبودی شده؟ چیزی ؟ ارتین: خراومد عسل صدای بندش پشت

  میزدی؟
  گرفت خندم بزنه جیغ ارتین اینکه ازتصور

  نگاهیدم ارتین به ملتمس چشمای با و کردم کنترل و خودم اما
 
 .....  حموم تو دوتا ما بفهمن گها

  نمیره که  تاکجاها فکرشون
 

  در پشت جورایی یه برم کرد اشاره من وبه در سمت رفت اروم ارتین
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  همونجا رفتم اروم و سریع منم
  کرد باز و در و کشید عمیق نفس یه

  داداش؟ تو خوبی:  اومد معرکه مگس خر صدای
 اره: وگفت داد تکون و سرش ارتین

  میزدی؟ جیغ تو:  سلع
  نه:  ارتین
 ... خ من ولی وا:  عسل
 هک برو نداری کاری...  نگو چرت عسل:  گفت و توحرفش پرید ارتین
 بیرون بیام میخوام
  باشه:  عسل

  بست و در ارتین بعد و
 
 واسه بروا اینجایی تو میفهمیدن اگه:  گفت و کرد نگاهم خشمگین نگاه یه با

 نمیموند جفتمون
  زووود  داشتی چیکار بگو

 
  کردم نگاهش استرس و باترس
  خوابید شیطنتم
  گرفت و وجودم ترس دوباره

 
  دیدم دوباره...  من ارتین:  گفتم لرزون صدای با
 

  دیدی چی:  گفت باکالفگی
 امه دستشویی جلوی همونکه...  و اون..  اون:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس
  بود
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 در از رفت اخرم   میزد قدم براخودش... میرفت راه ازادانه توباغ داشت  
  بیرون

 
   کردم نگاش
  بود عصبی واقعا

  نگرانتم...  شده خطری واقعا وضعیتت الینا:  گفت ای کالفه لحن با
 
  شدم خیاالتی یا میگم دروغ میکرد فک ینی...   چی

 
  بزنم الکی رو حرفا این خلم من مگه خاصیت بی کپک اخه
  بزنم دیدش حموم تو بپرم که هیکلشم عاشق کرده فک نه یا
 کیه دیگه این
 

 عجب  بابا  عجب
 

 ودمخ نیستم هم توهمی و خیاالتی...  نمیگم دروغ من:  گفتم دلخوری بالحن
  چشمام باهمین...   دیدمش

 
 

 االح  باشه...  شوکول باشه:  گفت اروم و سرم رو گذاشت جلو اورد دستشو
 کنم املک و دوشم من...  بیرون برو

 
 

 باورنکرده میدونستم
  بود معلوم لحنش و حرفش از

  جهنم به ولی
  نکن باور
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  بیرون زدم حموم از و  گرفتم و روم
  بود اب خیس لباسام تموم

 
  پایین رفتم و کردم عوض و لباسام سریع

 بود سررفته حوصلم
 

  میدیدن تلویزیون داشتن و بودن ها ازبچه چندتا فقط
 

  نرفته؟ سر حوصلتون:  گفتم و کنارشون نشستم رفتم
 

. . چرا:  گفت و عسل پای روی گذاشت و سرش و کشید دراز رومبل مونا

  پوکیدم
  هوم: گفت فقط بهار و کرد تایید عسلم

 
  بیرون؟ بریم:  گفتم باذوق
 بیفتی ببینی اجنه باز که بریم...  نکرده الزم:  گفت و کرد بهم نگاهی بهار

  بیمارستان؟
  بیمزه لوس:  گفتم و کردم اخم

  نمیده حال..  بودیم بیرون دیروز گذشته اونا از..  واال:  گفت و خندید
 

 ��میده الح کردن نگاه تلویزیون اونوقت اها:  گفتم تلویزیون به باتاکید
 بیکاری از ولی...  خب نه:  گفت و بالش خندق تو انداخت الو یه عسل
 بهتره

 
 اومده که عسل بودی؟ کجا موقعی اون از تو...  الی راسی:  گفت یهو مونا

  ارتین اتاق تو ندیدت میگه باال
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  نشستم صاف و شدم هول
 

   تمومه بفهمن
 میره ابرومون

 
  بودم باال تو من نم نه...  ن:  گفتم پته تته با

  بودی؟ باال تو:  گفت و خندید بهار
 
  میگیره امالیی غلط هی..  بودم باال...  حاال خب:  من
 

  نبودیا ولی:  گفت بامزه کردو اخم عسل
  دادی گیری چه...  بودم:  گفتم و دادم تکیه
  کنین فکری یه مذخرفات این جای به

 سررفت حوصلمون
 

  همیگ راس اره:  گفت بهار
  شد سکوت لحظه یه

  میکردیم فک داشتیم همه
 
  یااااافتمممممم:  گفتم و باال پریدم و اومد یادم چیزی یه یهو

  چییی:  گفتن باهم همشون
 

 ...  بترسونیم پسرارو:  گفتم  شیطنت و بابدجنسی
 

  کردن موافقت و زدن شیطونی لبخند همه
  ایول
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 ��باشه روش وغنر کیلو 23  بپزم برات اشی یه خان ارتین
 

 ️❤�� خان آرتین زبان از
 

  کردم خشک سشوار با و موهام و پوشیدم و لباسام
 بیدار ودب بهتر نظرم به ولی  بخوابم میخواست دلم خیلی بودم خسته حسابی
  باشم
  افتادم الینا حرفای یاد

  کنم باور رو میگه که چیزایی نمیتونستم
 جن یک مشخصات  میداد عجیب شخص اون درباره اون که مشخصاتی

  بود
 االت اهن و ما دوروبر موجودی همچین یا جن یک نداشت امکان این و

  بده نشون و خودش مدام و بیاد
  الینا  ما از یکی ب فقط اونم

  بود عجیب
 !! الینا؟ فقط چرا
 یکنهم حسش اون فقط چرا پس ویالهستن این داخل غیرازالینا دیگه نفر01

 !!میبینه؟ و
 
 

 توسرش ای مسخره فکرایه و چیزها...  توهمه کنم فکر معلومه که تاجایی
  میکنه درست هارو پردازی خیال این که هست

 
  بشم بیخیالش بهتره
  بس و میاره درد و خودم سر فقط زیاد کردن فکر

 
  بیرون رفتم اتاق از
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  بود عجیبی سکوت تو خونه
  بخرن چیزی ناهار تابرای بیرون بودن رفته مانی و مانلی
  ان خونه خبردارم که تاجایی ام بقیه

 
 لعس صدای به شباهت بی که بلندی جیغ صدای که دارم بر قدم خواستم

  پروندم ازجا نبود
  ؟!!!!زد جیغ عسل
 زا و بیرون پریدن کوروش و اشوان و محمد و شد باز یمسر پشت اتاق در
  بیرون اومد داریوش روش به رو اتاق

 
 قهدقی چند یه  ؟ زد جیغ کی:  گفت و اومد سمتم به باعجله بادیدنم اشوان
  میومداا تو اتاق از جیغ صدای پیشم

 
 نشنیدخ و بود حموم ماجراهای به مربوط که و حرفش دوم تیکه کردم سعی

 مبگیر
 

  بود عسل صدای کنم فکر ولی...  نمیدونم:  گفتم ها پله به بانگاهی
  عسل؟؟:  گفت تعجب با محمد

 
 چیشده  ببینیم بیاین:  گفت  رفت ها پله سمت به کووروش

  رفتیم پایین ها پله از دنبالش به
  بود رفته فرو تاریکی و سکوت در خونه
  میشد شنیده که بود چیزی تنها مالیم باد صدای

 
  دادم فشار و گذاشتم برق کلید روی و دستم
  نشد روشن چراغی اما

    باره سه و دوباره
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  نداشت فایده اما کردم امتحان روهم دیگه های پریز کلید از چندتا
  بود رفته برق انگار

 
  زیاد نیست تاریک هوا و ظهره شد خوب باز
 یخیل هم باز تنگرف و نور کامل ورود جلوی که ها پرده به باتوجه البته
  نمیکنه فرق

 هاشما:  گفت جیبشو توی گذاشت و برداشت اشو مطالعه عینک داریوش

 شیطنا دارن توحیاطن شاید  توخونه؟ از شنیدین؟ جیغ صدای مطمعنین
  میکنن

 
 کرد نگاه  و بیرون دقت با و رفت ها پنجره سمت به اشوان

  کشید سرکی هم در از
 ینا به صدا باشن بیرون اگه درضمن....  ادنمی صدایی:  گفت و تو اومد و

  بودیم باال طبقه که نمیرسید ما به واضح و شدت
 
 لوممع...  بگردین رو خونه یکم برین:  گفتم و کردم نگاه اشپزخونه به

 .... میکنن چیکار و  کجان اینا نیست
  افتاد راه سمتس یع به هرکس و کردن تایید همشون

 
  اشپزخونه سمت رفتم منم

 !!مونا؟"! ؟ عسل!! بها؟! الینا؟!!! ؟ ها بچه:  گفتم و کشیدم سرکی اولش
 

  سکوت
  رفتم کالفگی با و کردم نچی
 .......بازیشو اینام

  شد درشت تعجب از چشمام دیدم که ای باصحنه
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:  زدم فریاد بلند و رسید ذهنم به که چیزی تنها و کردم هنگ لحظه یه
  دختراااا

 
 هاشپزخون وارد و رسوندن و خودشون سریع ها بچه مفریاد صدای باشنیدن

 شدن بود روزمین که چیزی متوجه چنددقیقه بعد و شدن
 

  رفتم بود خون شبیه که قرمز مایع اون طرف به هنگ ذهنی با و  سریع
  روش کشیدم و انگشتم و نشستم
   کردم بو کمی

 
 بود خون بوی واقعا   بود خون بوی

  کرد بلندم و گرفت و دستم و سمتم پرید بهتم بادیدن کوروش
  واقعیه خون فهمید میشد هم دور از:  گفت لرزونی باصدای و

  شم مطمعن خواستم:  گفتم ها خون به خیره بانگاه
  بود یدهترس خیلی گویی محمد
  داشت حق

  کجان    خواهرم   خواهرش
 
...  عسللللللللل...  الیناااااااا:  زدم داد و  بیرون دودیدم اشپزخونه از

  دخترااااا کجاییییین   بهاااار.... موناااااااا
  نیستتتتتت قشنگی شوخی اصال....  بیروووون بیاین هستین هرجا

 
  سکوت نهایت در اما

  بگردیم و باغ تو بریم:  تگف عجله با کوروش
  کردیم تند پا در سمت به

  نشد باز در اما  پایین کشید رو دستگیره داریوش
  نشد باز در اما محکم و محکم  بارها و کشید دوباره
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  کوبیدم بهش و خودم و کشیدم و در محکم و دادم هلش  باکالفگی
  فهمید میشد راحتی به و این و بود قفل پشت از    انگار ن انگار اما
 

 تو  درسی گوش به باال طبقه از که جیغی با صدام که بزنم حرفی خواستم

  شد خفه گلوم
  دری کوبیدن محکم صدای بندش پشت و
 
  میکردیم نگاه باال طبقه به شده گرد چشمای با
 

 ارهد اتفاقی چه..  ها بچه.. ب:  گفت بود توش استرس که باصدایی اشوان
  نمیفهمم من..  میفته

 
  بود الینا صدای شبیه جیغ صدای
  لرزیدم خودن به بیاد سرش بالیی ازاینکه

  تهبیف براش اتفاقی نمیزارم...  اومده سالم..  اومده من با...  نمیزارم من نه
 

  شدم راهرو وارد  و ها پله سمت دویدم بقیه به توجه بدون
    بود سکوت دوباره
  تاریکی و سکوت

 
  نبود ازدخترا خبری اما زکردمبا رو اتاقا تک تک در
 

  کردن نگاهم کنجکاوی بانگاه و...  باال اومدن ها بچه
  دادم تکون نیستن معنی به سری

 
  کردن نگاه من به و دوختن لعنتی اتاق هموت به و  چشمشون ها بچه
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  کردم نگاه اتاق به
  بود بسته کامال درش

 بود باز نیمه و دیدیمش که باری اخرین برخالف
 

  توان؟ اون..  اون شاید:  گفت محمد
  بدم روحیه کردم سعی

 چتونه : گفتم کرد کنترلش میشد سخت و بود توش استرس کع صدایی با

 ایدختر اون....  مردین مثال بکشین خجالت..  ترسیدین انقدر چرا...  شما
  امیدوارن شما به بیچاره

 
 اه بچه ارتین؟ ادختر کدوم:  گفت حرص با کوروش که بدم ادامه خواستم
  نیست خونه ما جز کسی....  بیرون رفتن حتما...  نیستن

 
 ! نیست ما جز کسی چی یعنی:  گفت و کرد اخم اشوان

... ستنی ما از  هست هرکس اینکه یعنی:  گفت و زد تکیه دیوار به کوروش
 ...  ها بچه نه ولی....  هست کسی خونه تو
 

 !! میدی؟ جو انقدر و دزده منظورت ..بابا نه عه: گفت تمسخر با داریوش
  کرد نگاهش حرص با کوروش

 که همونجور  اتفاقات و بسته در و موجود اون و الینا حرفای یاداوری با
.  . زنده آدم..  آدمه یه دزد:  گفتم خیره بسته در به و بودم غرق افکارم تو
 مشمونوارا خوره مثل داره چندروزیه و است خونه تو االن که کسی این اما

  نه زنده اما هست اون....  نیست زنده آدم یه میخوره
 

 یبگ میخوای...  ارتین میگی داری چی: گفت و  جلوم اومد باتعحب اشوان
  ؟ است خونه تو روح
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  مذخرفه همش..   چرنده: گفت بانگرانی و بست چشماشو داریوش
 

  میگفتن راست ها بچه
  ودنب ممکن حرفا این و جن و روح چیزا این
 

  رسید اینجا به کارمون که چیشد
 اینجا به رسیدیم چجوری تفریح و کلکل و شوخی  اونهمه از
 

  میشه اینطوری چرا نمیفهمم واقعا:  گفت کالفگی با محمد
 هب که نیست هم طوری و عجیبه خیلی:  گفت و داد تکون سری کوروش

  بگیم پلیس
 

...  اشیننب ها حرف این و پلیس فکر..  بهتون گفتم بارم یه:  گفتم باخنده

 تخت تا00 جا در بزنه حرفی اتفاقا این از کلمه یه و پلیس پیش بره هرکی

  تیمارستان میبرن جمعی دسته و همگیمون میکنن خالی
 

  خندیدن حرفم به همشون
 ره اگر که بود دار گریه خیلیم  نبود داره خنده اصالنم واقعیت در خب اما

 نبود بند جایی به دستمون میفتاد اتفاقی
 
 

 ارتین درو کن وا..  ولش:  گفت و برداشت دیوار از و اش تکیه داریوش
  کردم نگاه در به

  باشن تو اون دخترا نمیکنم فکر
 

  شدیم جون نصف...  دیگه کن باز درو د:  گفت و شونم به زد اشوان
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  بردم دستگیره سمت به و دستم و کشیدم پوفی
  پایین کشیدمش اروم

  شد باز تیکی باصدای در و
  بودم کرده قفلش که انگار ن انگار
  بوده قفل که نمیکردن فکر ها بچه البته
  بوده باز میکردن فکر
  نگفتم چیزی نشه بیشتر ترسشون اینکه برای منم و

  سرم پشت اومدن ها بچه
  کشیدیم سرک اتاق داخل به باهم و
 

  نبود چیزی
  نبود کسب

 
  بود همونحور چیز همه
  پنجره و پرده
  کمد و تخت

 ....  و
 
 

 .... یهو که بزنم حرفی خواستم
 

  ��️❤جونتون الینا زبان از
 آدم نعی نیست بلد که کپک اون میگم براتون خودم و اش بقیه برگردین
 بتعریفه

 
 

 :  اش ادامه خب
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  بیرون اومدیم کردیم و   در اروم
  نمیشدن متوجه اصال که بود پرت حواسشون اونقدر

 
  جلو بریم گفتم دستم حرکت با
 

  رفتیم جلوتر
  بودیم سرشون پشت جورایی یه حاال و
 
  گفتم انگشت با
 
0  
4 
0 
 

 (هاریا) haria:  زدیم داد باهم چهارتاییمون    
 فشنگ عین یهو
  زدن فریاد و پریدن جا از تاشون پنج هر

  برگشتن سمتمون به سریع
 

   �😡😡�هاشون قیافه واااای
 �🗣🗣🗣🗣� وااای

  میخندیدیم بلند بلند و بودیم گرفته دلمونو خنده از
 

   میدیدین ک بودین کاش واایی
  بود تر باحال  همه از ارتین
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  بود همین واقعا!(  ؟) عین بود شده اش قیافه �😡😡�خدا اخخ
 

  وایسادیم صاق  خندیدیم که خوب
  بودن توشوک هنو پسرا

 
  میترسوندیییین؟؟ مارو بودین شماها:  گفت و اومد خودش به اشوان یهو

 
  ارهه:  گفت و ودراورد شونزب عسل
  بیرون میزد دود کلش از انگار ارتین

 
 �🗣🗣�هارو قیافه حاال

 

 �😡😡�:  من
 �🗣🗣�:  بهار

 �😡😡�:  مونا
 �🗣🗣�:  عسل

 

 ️☹️☹️☹: کوروش

 �😡😡�:  داریوش

 �😡😡�:  آرتین

 �😡😡�:  اشوان
 �🗣🗣�:  محمد

 �😡😡�:  وجدان
 

  باحاله همیشه شونها قیافه پسرا خدا وای
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 ��دارن پوکری خاص قیافه یه
  خودمون کشور پسرایه مخصوصا   

 �😡�دست بزن افتخارشون به    
   
 

 موضوع به برگردیم خب
 همچی یه گفت بهت کی:   گفت و گرفت و عسل بازوی خشم با ارتین
  ؟؟ بکنی غلطی

 
  وجدان مرگ به نباشه شما جون به اقاا
  دادن نشون و من انگشت اب نامردا عین تاشون سه هر
 

  میگردن نگاهم ترس و بدجنسی دخترا و خشم با پسرا
  بد شدیم ما اخرشم بیا
 

  الینا میکشمت:  وگفت جلو اومد قدم یه ارتین
 
 ها پله سمت دویدم که نکشید ثانیه به
 

:  گفتم بود ارتین اولیشون که ها بچه به و مبل رو پریدم پایین رسیدم تا    
  که نمردین..  بود سررفته حوصلمون خو...  باو ولش
  یزدیمم سکته ترس از داشتیم ولی نمردیم:  گفت و مبل رو شد شوت اشوان

 
  ولی داد حال:  گفتم و خندیدم
 میکشید نشون و خط تداش بانگاهش ارتین
 نشستن همه
 بیارم گیرت تنها فقط تورو الینا:  گفت ارتین
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  نگفتم چیزی ولی خندیدم
 

 که دبو باحال خیلی اونجاش ولی:  گفتم دخترا به رو میخندیدم همونجورکه

 �😡😡�بودن ساز کار حسابی من جیغ بااون..  بستین محکم و در
 

 ��؟ در کدوم ؟ بستیم درو : گفت کوچیکی باخنده و نشست صاف بهار
 بندش شتپ بعد زدم جیغ من که همونجا بابا:  گفتم باخنده و برداشتم سیب یه

  کردین بسته بازو محکم رو رویی به رو اتاق در شما
 

  نبودیم باال اصال زدی جیغ تو که اونجا ما...  واا:  گفت و کرد اخم عسل
  بودیم گرفته و در و بودیم حیاط تو بهار و من

 بود ها کابینت پشت اشپزخونه تو عسلم
 

 �😡😡�:  من
  نمیشنیدم چیزی دیگه

  نمیدیدم
 بودم شده خیره جلوم به ترس و استرس از فقط   
  بهم کوبید محکم و در کی لحظه اون پس  
 

 ینارت خود..  قفله اصال که دره اون..  خل الی:  گفت خنده و باتعجب مونا
  کرد قفلش

 
  کردن نگاه ارتین به باتعجب هم پسرا حرفش بااین

 
 نیست قفل دیده  کرده بازش وقتی بعد قفلیده درو ارتین که قضیه همون)  

 (نگفته بهشون نترسن ها بچه اینکه برا ولی
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  نشستم سیخ سرجام
  بگیرم و خودم لرزش جلوی نمیتونستم دیگه واقعا
 یچه زدم جیغ من که موقع اون...  اون یعنی:  گفتم بلندی صدای و باترس
 رود...  درو که نبودین شما یعنی.. یع  ؟؟؟ نبودین باال کدومتون هیچ... 

  بگم بیشتر نداد اجازه بغضم
  زدم زل ارتین به گریه با و میریخت هام گونه روی اشکام

 
  نگرانی و بود گرفته ترحم رنگ دوباره نگاهش
  چشماشه تو چی میفهمیدم
  شدم دیوونه میکرد متهمم داشت
  شنیدن و در صدای اوناهم  چطور اما
 

 نمیگم دروغ...  نمیگم دروغ:  گفتم و چشماش تو زدم زل باگریه
 
:  گفت و کرد حلقه هام شونه دور که دستاش و نشست کنارم اومد شد بلند
 ..  عزیزم باش اروم..  نیست چیزی..  باش اروم
  نمیشدم اروم  

  نمیشدم
  بودیم تنها باال موجود اون و من لحظه اون اینکه فکر
 مینداخت تنم تو لرز

 
 اش هسین تو سرمو و کردم حلقه کمرش دور دستامو محکم بقیه به توجه بی

 کردم فرو
 
  زدم زار واقعا زدم زار و
  نمیگم دروغ بخدا...  نمیگم دروغ:  گفنممی گریه با
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  میکردن نگاه بهم نگرانی و اشک با بهارم و مونا و عسل
  شرمندگی و ناراحتی و نگرانی نوع یه با پسرا و
 

 میاد سرم به داره بالیی چه  کن کمکم خدایاا
  ممیکن  باور من   نمیگی دروغ..  باش اروم:  گفت و بوسید پیشونیمو

 . . میکنم باور
 
  نمیگفتم چیزی اما و میکردم هق هق

 اون حق اگه نیستم بابام پسر:  گفت عصبیه بود معلوم ک باصدایی اشوان

  دستش کف نزارم میکنه رو غلطا این که عوضی
 

..   ممیکنی باور حرفاتو ما.. قرمز ماهی نکن گریه:  گفت ناراحتی با محمد
  داداش دل عزیز نکن گریه

 
  یکم البته بودم گرفته رومآ یکم باحرفاشون   

 زدنمی حرفشم که همین اما  نکردن باور شاید و باید که اونجور میدونستم

  بود کافی واسم
 

  کردم نگاهشون اشکی چشمای با و اوردم باال و سرم
 

  بهم داد کاغذی دستمال یه مونا
  پایین انداختم سرمو و  کردم پاک اشکامو

 
  نمیکرد باور حرفامو ارتین
  ونستممید

  کنار کشیدم خودمو و برداشتم شونم روی از خشم با و دستش
  نمیکنه باورم اونم
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  نمیکنه باور
  ندادم محل اما کرد نگاهم اخم کمی و باتعجب

  ام دیوونه میکنه فکر
  زدم توهم

 
   کنه فک بزار
 داره حقیقت همش که مطمئنم خودم دیگه حاال

 
  تو اومدن مانلی و مانی بندش پشت و اومد در صدای
 بکنن ناهارو کارای و بگیرن خریدارو رفتن اشوان و مونا
 نکردم نگاهشون دیگه منم
 میوه ظرف به دوختم و نگاهم و
 

 هشد چیزی:  گفت گوشم کنار اروم ارتین
 نگفتم چیزی ولی کردم نگاهش
... بکنم ماچ چندتا یه خوشگلمو خانوم...  باال بیابریم:  گفت شوخی و باخنده
 شه خوب حالش

 
  بهش بیتوجه

  برگشتم سمتش به
 

 شما جون بود هویج عینهو
 بگو راستشو ام؟ دیوونه من میکنی فکر تو:  گفتم بااخم

 
  آره بدی ادامه حرفات این به اگه:  گفت و باال انداخت ابروهاشو
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 چه..  نمیگم دروغ من:  گفتم و انداختم باال ابروهامو خودش عین منم
 ! بدم؟ جلوه دیوونه خودمو و بگم دروغ که دارم مرضی
  هدیگ داره برات نفعی یه حتما ولی نمیدونم:  گفت و شد سینه به دست

 !! میکنی؟ فکر من درباره اینجوری تو پس:  گفتم باحرص
 روما سرشو بود باز دهنش یکم و بود کرده باز پوزخند به لبش که یدرحال

  اره یعنی که داد تکون
 
  ایستادم و شدم بلند جام از عصبانیت با
 ستنی مهم برام..  کن فکر اینجوری توهم..  باشه:  گفتم خشم و باحرص 

 
 هدختر اون که دیدم چشم کنار از و در سمت رفتم و شدم رد جلوش از محکم
  ارتین سمت رفت مانلی خرهمس
   جهنم به

  بمیری طرفش برو انقدر
  االچیق تو رفتم و زدم هم به محکم درو
  میزدم نفس نفس عصبانیت و حرص از

  دیوونه بگه بهم صراحت این به که ممکنه چطور
 
 
  نیمکت رو نشستم خوردی اعصاب با

  میدادم تکون تندتند پاهامو
 
  کنم ثابت جوری یه باید
  داره وجود غواره بی لعنتی اون کنم ثابت اگه
  دیوونه بگه بهم نمیکنه جرعت دیگه

 
  میده نشون من به فقط خودشو چرا عوضی اون ولی
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 سواله برام این
 

  ولش اونو
  نمیشد باورم تینار حرفای

 میزد حرف اینجوری باهام چطوری اخه
 میکرد مسخرم انگار که بود چیزی یه ولی بود چشماش تو چی نمیدونم
  یهو چطوری
  هووووف
  واال نمیدونم

 
  ویال سمت رفتم و شدم بلند
  بود پیچیده توخونه ماهی تن بوی شدم که  وارد

  بودم عاشقش
 کردم روشن تلویزیونو و مبل رو نشستم

 باب دیدن مشغول  میزدن حرف داشتن که مانلی و ارتین به توجه بی و

  شدم اسفنجی
 

  میخورد بهم نچسب دختره ازاین حالم
  ای افاده مزاحم 

 
 مگوش به خورد ارتین صدای یهو که میخوردم حرص و بودم فکرا همین تو
 الینا: 
  هوم:  گفتم و کردم بهش نگاهی نیم 

  باال بیا : گفت و شد بلند   
  موتوره سوار انگار باال بیا میگه همچین
  باال ها پله از رفت
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  دنبالش رفتم شدم بلند
  میگیره ترسم میبینم رو راهرو این وقتی هنوزم

  خواب اتاق تو رفتم و کشیدم عمیق نفس یه
 

  ایستادم سینه به دست و بستم درو
  پنجره روی روبه بود وایساده
  ؟! داشتی چیکارم:  گفتم بااخم
  ؟؟ ها  میکنی اینجوری چرا!  چته تو:  گفت و برگشت سمتم به
 
 !  کردم چیکار:  گفتم و جلو رفتم قدم یه

    ؟؟ کردی چیکار..  هه:  گفت و زد پوزخند
  کرد نگاه چشمام تو و جلوم دقیقا اومد
  بلنده اورانگوتان عین قدش
 نیارم کم که گرفتم باال سرمو

 
 جوریچ من  د:   گفت و پیشونیم تو زد انگشتش دوتا با آشکاری باحرص

 ...  کنن سرهم مذخرفاتو این اینقدرررر که بکنم تو صاحاب بی مغز این تو
  ؟؟ شد خوب ؟؟ دادی جلوه دیوونه خودتو بقیه جلوی که حاال ؟؟ شد خوب

 
 توهین همب نداری حق..  نیستم دیوونه من:  گفتم باخشم و گرفتم دستشو مچ
  کنی
  کشید دستشو و خندید حرص اب

 شودست یکی اون و کرد حلقه کمرم دور دستشو یه و کوبوندم در به محکم
  گذاشت دیوار روی سرم کنار

 برویآ رفتارات و کارات..  باحرفات داری دیوونه تویه:    گفت باعصبانیت

 اه کنن مسخرت که داره کار براشون چقدر کردی فکر...  میبری خودتو
  ؟؟
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 ..  نگرانتم من  ابلهه
 

 هرکی نکن فکر بزار اصال..  کن ولم:  گفتم و گذاشتم سینش روی دستامو
 ام دیوونه نه میگم دروغ نه من..  کنه فکر داره دوست هرچی

 
  شو خفه فقط...  شو خفه:  گفت حرص با آرتین
  کشیدن نفس عمیق کرد شروع و پایین انداخت سرشو

 
  برم من کن وا درو اههه
  کن جارو رو هوا اینجا وایسا

 
  برم کن وا درو:  گفتم ضعیف صدای باهمون

 
  کرد نگاهم خشم با و باال اورد سرشو

 و شنید اونم که قورتیدم صدا و سر پر دهنمو آب چشماش حالت ترس از

  زد پوزخند
 
  بردی آبروتو بیا

  شد راحت خیالت
 کلت تو خاک

 
  باز کیه این اههه
 اومده جدید کیه این باز شدیم راحت وجدان دست از
 

 کنی قبول کن یسع الینا:  گفت و پیشونیم به چسبوند پیشونیشو قشنگ آرتین
  توهمه همش اینا که
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 من نیست توهم نهه:  گفتم حرفشو تو پریدم حرص با که بده ادامه خواست
  نیست توهم و  دروغ...  مطمئنم
  نمیکنی باور حرفامو چرا

 
 اگه المصب د:  غرید نره باال میکرد سعی که باصدایی و گرفت فاصله ازم

  میبینیش تو فقط که چجوریه...  میفهمیدم هم در به در منه که بود چیزی
  دنمیا در جور عقل با مقاح..  نیست منطقی حرفات..  بیا خودت به الینا

 
 
  در به در میگه خودش به
 ��برن کجا درا به در..  باشی در به در تو

  میخنده این شده کبود ازحرص پسره ��باش جدی:  وجدان

 �😡�:  من
 
  اومد در تقه صدای که بحرفم خواستم و جلو رفتم قدم یه
  عسل نکره صدای بندش  پشت و
  رکهمع خرمگس بر لعنت  خداااا ای
 
  امادس ناهار بیاین ؟ الینا ؟ داداش+ 

  یایمم برو:  گفت میکرد کنترل خودشو که حالی در عصبانیت با ارتین
 

 این زا کلمه یه حالت به وای:  گفت و گرفت دستمو که بیرون برم خواستم

  الینا میکنم خفت...  بگی بقیه جلو چرندیاتو
  نهدیوو بگن بهم بزار..  توچه به اصال:  گفتم و کشیدم دستمو باحرص

 
  نه یا داره دوسم که میکنه اعتراف اینجا ببینم واسین
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 و مذخرف تو نمیاد خوشم من لعنتی:  گفت و زد چنگ موهاشو کالفگی با
 درست شایعه و داستان بیشرف مانلی اون و کنی و سرهم پردازی خیال

 بده تحویلم و کنه
 

  ترشیه دبه اون سر زیر بازم پس بگوووووو
 

 دختره نممیک حالیش پایین میرم االن:  گفتم و زدم باال آستینامو کولیا عین
 خرو

 
 حلقه دورم دستاشو و پرید پشت از ارتین بردارم قدم از قدم خواستم همینکه

  کرد
 

  کنه ولم که کردم تقال
  نکن..  میگم خودت خاطر به وروجک:  گفت گوشم زیر آروم
  نکن باور توام..  هندار عیب: گفتم و وایسادم صاف
 میکنم ثابت باالخره من ولی
  الینااااا:  گفت کالفگی و اعتراض با

  شدم خارج ازاتاق و پایین دادم آستینامو ناراحت و دلخور
 پایبن رفتم و
 

  تیمارستانی االغ دوتا ما منتظر گویا و بودن  میز سر همه
  نشستم بود کوروش و مونا کنار که خالی صندلی روی رفتم
 هب کردم شروع کپک اون و بقیه به توجه بی و کشیدم غذا خودم واسه و

  خوردن
 
 و هارب و  اشوان بین جایی یه نشست و اومد ها کپک سلطان بعد دقیقه چند

 من روی به رو
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 ��!!!بود؟ قحط جا..  نمیدونم من
  کرد شروع و کشید غذا یکم اونم

  ؟ شده چیزی ها بچه:  گفت اروم اشوان
 ..  نه:  گفتم و خوردم پر قاشق یه باحرص

  داد تکون سرشو و نگفت چیزی شوانا
  میخورد غذا من به خیره ارتین
  اههه اه اه  کردی کوفتم...    پات کف بنداز و چشمات اون االغ خر خب

 
 

 کرد شروع و هاش چاپلوسی باز مانلی
  نداشتم اصال دیگه یکیو این حوصله وااای

  ؟ بریزم نوشابه جان ارتین+  
  منه خیره هنوز دیدم کردم ارتین به نگاه یه

  نه:  گفت لب زیر
 
  شد بلند نحسش صدای و گذشت دقیقه چند یه باز
  بریزم؟ برنج جان ارتین+ 
  نه:  گفت لب زیر دوباره باز
 
  بعد چنددقیقه باز
  ؟ میخوری ماهی امم ارتین+ 
  نه:  گفت لب زیر باز
 
  �� بعد دقیقه چند هم باز و
 ...  جان ارتین+ 
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 انلیم:  گفتم بهش رو حرص  پر و  خودش مسخره لحن با حرفش تو پریدم
  ؟؟؟ شه راحت خیالت  حلقش تو بکنم رو سفره کل میخوای جان
 کردم اشاره نارتی به و
 
 

 به دارم..    جان الی چی یعنی وااا:  گفت و باال انداخت و ابروهاش مانلی

  میکنم تعارف ارتین
 

 ومبارکش دست بخواد خودش که نیست چالغ جان ارتین:   گفتم باحرص
  میکنه کوفت برمیداره  میده تکون
  نگفت چیزی و گرفت ازم روشو اخم با مانلی
  وردهخ اعصابم فهمیدن همه
 هویج مخصوصا بود صورتاشون تو خنده های مایه ته البته

 
  میکرد نگاهم باخشم مانلی

  شدی خل واقعا نکنه ؟ عزیزم میشی ناراحت چرا:  گفت باحرص
 نشون اینا..  و توهمات و حرفات اخه:  داد ادامه و کرد تمسخری پر خنده
 شده تعطیل مغزت میده

 
  کردن نگاه بهم همه
  آروم:  میگفت شچشما با مونا
  ها قیافه

 �🗣�کوروش

 ️☹️☹ داریوش
 �🗣�اشوان
 �🗣� محمد

  �😡�ارتین
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 �🗣� مونا
 �🗣� بهار

 �😡� عسل

  �😡😡�مانلی

 �😡� خودم
 �🗣�وجدان

 
 وضاعا که تاموقعی کفتار و خور الش:  گفتم و حفظیدم نسردیموخو کامال
 پیدا ای الشه و میریزه هم به چی همه که موقعی..  بیرون نمیان آرومه

  میدن نشون خودشونو و بیرون میپرن  خوردن برای میشه
 
 عیس پس..  حیوون نه آدمی شما جان مانلی:  گفتم و زدم مانلی به اشاره یه
  باشه انسانها ینع فکرتم طرز کن
 

  خنده زیر زد عسل که شد چی نمیدونم
 آشپزخونه تو رفت و شد بلند میز سر از شده قرمز ارتین

 
  میدادن الیک و میخندیدن ریز ریز بقیه
  مانلی و

 (�😡🗣�) دقیقا مانلی
 

  زن بهم حال عوضی  بخور
  دیوونه میگه من به
 
  بیرون رفتم بقیه به توجه بی و شدم بلند
  عمیق نفس هی 

  اخییییش
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  زدن قدم به کردم شروع
  بود خوب هوا
  ساختمون پشت رفتم

 بود تر بکر اینجا درختای
  تر جلو رفتم یکم
  بود قشنگ خیلی
  واقعی جنگل عین

  دیدم چیزی یه کردم احساس که برگردم خواستم و گرفتم نگاهمو
 

  دوباره برگشتم سریع
  بود چی
  کردم نگاه بیشتری دقت با

  که نیست چیزی
  برم خواستم دوباره و کردم خودم نثار روانی

  دیدم چیزی کردم احساس باز که
  بابااااا ای
 

  درختا تو رفتم قشنگ
  این چیه

 اهههه
 

  کردم نگاه خوب
  که نداریم شانس
  زدنمون قدم از اینم

  شده حرام ما بر کال آسایش
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  کردم نگاه درختارو پشت
  روانی نیست چیزی بابا

 و کشیدم بلندی جیغ  موجود اون چهره دیدن با که دیگه ور یه کردم رومو
  کردم پرت عقب به خودمو

 
  بهم زد زل و نرفت همیشه برخالف

  درخت یه تنه به خوردم محکم که رفتم عقب عقب گریه و ترس با
  کردم نگاه بهش و گفتم اخی

 
  جلو اومد

  بهم رسید که تاجایی
  که بکشم ای دیگه جیغ خواستم زده وحشت
 شدم خیره بهش حیرت و تعجب با و  شدم خفه ارومش باصدای

  هـــییییش+ 
 
 فتادها رعشه به عجیبش پای اون و چهرش دیدن از و میکشیدم نفس تند تند

  بودم
 
  میترسیدم باید کی تا اما
 کی...  کی... ک تو... ت... تو.. ت:  گفتم شجاعت کمی و ترس با

  هستی....هس
  جونم..  ج از..  از..  میخوای چی... چ
 

  شد حبس نفسم که زد وحشتناکی پوزخند
  چشمام تو زد زل
 
  برو اینجا از....  برو اینجا از:  گفت خشداری صدای با اروم و
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  بودم اش خیره شده گرد چشمای با

  شدیم گرفتارش ما بود بدبختی چه این خدایا
 

  باال آورد  بود ماها دستای شبیه که دستش
  دیگه سمت کردم رومو و کشیدم جیغ باترس

 
  برو فقط:  گفت باز و گونم به کشید دستشو آروم خیلی

 
  بسته چشمام و بود لرزون نفسام

 میترسیدم

 �😡😡� کیه این اخه

 ����آرتییین:  گفتم و زدم جیغ ترس با ارتین فریاد صدای شنیدن با
 

 درختا اونطرف رفت سریع خیلی و کرد نگاهم خیره موجوده اون
 

 و تمرف سمتش به لرزون پاهای با ارتین دیدنبا و شدم بلند جام از باگریه

 بغلش تو کردم وپرت خودم
  بریییم میگفتم گریه با و میزدم زار

 
  شده هول بود معلوم آرتینم
  دادنم دلداری کرد شروع و کرد حلقه دورم و دستاش سریع

 
  الینا؟؟..  چیشده:  گفت تعجب با مونا و سمتمون دویدن هام بچه

  خوبی؟؟ الینا ، الینا شده چت:  فتگ و اومد جلو محمد
 میگفتن چیزی یه هرکدوم هام بچه بقیه و
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  بگم نمیتونستم هیچی من اما
 دیگه و مش محو بغلش تو اصال که میدادم فشار ارتین به خودمو فقط گریه با

  �😡�نبینم موجودو اون
 

 تو ببرن منو کنن کمکم گفت ها بچه به ارتین
 

  درختا سمت رفتن پسرا از چندتا با خودشم
 

  ویال تو بریم کردن کمک  بهار و مونا
  نشستم مبل روی اروم
  افتاده فشارش.. بیار قند اب براش برو:  عسل
  باش:  مونا

 
  آشپزخونه به رفت و

  جااین برواز فقط..  برو:  بود ذهنم تو موجود اون حرفای و میلرزیدم هنوز
  برم باید چرا

 بود چی منظورش
 

 �😡😡😡�اخداااا ای
 
  صورتم جلوی قند اب لیوان گرفتن قرار با
  اومدم خودم به
 
  خوردم توشو شیرین مایع از کم یه و گرفتم لیوانو لرزون دستای با

  بده خیرت خدا اخخ
  شدم لب به جون
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  میز رو گذاشتم لیوانو
 کشیدم لرزون و عمیق نفس یه و مبل پشت به دادم تکیه سرمو

 
  اخه میشه تموم کی
 
  نبود چیزی+ 
 باشه چی داشتی توقع ــ 
  اس دیوونه الینا بگی نمیخوای که تو ببینم+
  ترسیده حد این تا چی از اخه ولی..  نمیزنم حرفی همچین من ـــ
  نکنی بدتر حالشو  حاال کن ول  نمیدونم+ 
 
 
  ؟ چیشد+ 
  نبود چیزی هیچی ــ
 ..... یعـ وا+ 
   هیییس ــ
 
  ؟ االین بهتره حالت ــ
 
  کردم نگاه بود نشسته جلوم که ارتین به

  ام دیوونه  من  میکنه فکر  اون
  نداره باورم اون

 
 مخالف سمت کردم رومو کردمو اخم

 
 

  بود شده نقیض و ضد رفتارام
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 رو ازش حاال و بودم بغلش تو پیش دقیقه چند همین انگار نه انگار
  برمیگردوندم

  کشیدم سر ته تا و برداشتم و قند اب لیوان و کشیدم هوفی
 

  بود اومده جا حالم
 بود شده کم لرزشم

 
:  گفتو پام رو گذاشت و دستش مونا که بشم بلند خواستم و گذاشتم لیوانو
 !!! کجا؟

 
  اتاقم:  گفتم وصلگیح بی و بااخم
 ازیب دیوونه بزنی جیغ باز که اتاقت بری: گفت پوزخند و باحرص مانلی

  دربیاری؟؟
 

  شو خفه:  گفتم عصبانیت و باحرص
 سهب:  گفت عسل که بگه چیزی خواست و کرد نگام شده گشاد باچشمای

 ..  تو نمیکشی خجالت  مانلی دیگه
 

  بگو ما هب..  چیشده الینا:  گفت من به رو اروم
 

  ؟؟ شماها به هه:  گفتم پوزخند و باحرص
  ؟؟ میدونین دیوونه ذهنتون تو منو همتون که شماهایی

  متنفرم همتون از
  همتون

 تو  ممتنفر ازت...  همه از بیشتر تو از:  گفتم آرتین به رو عصبانیت با
  تووووو میدونی دیوونه و توهمی یه منو
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 میبینمت دیونه ارههههههه ارهههههه اره:  گفت و شد بلند جاش از خشم با
 خودت به چرا...  اشه شایسته تیمارستان که روانی احمق یه توهمی یه

 فکر درموردت اینجوری شم مجبور که میکنی کاری مدام چرا..  نمیای
  کنممم؟؟؟

  چرااااااااااااا الیناااااا؟؟؟ چراا
  زد عربده تغریبا اینو

 
  متنفرررررر  متنفرم ازت:  گفتم و فتمگر ازش رو گریه و بغض با

 ندادم اهمیت هیچکدومشون زدنایه صدا به و ها پله سمت دویدم
 

  شدم خواب اتاق وارد
  بیرون کشیدم تخت زیر از چمدونمو و

  بمونم اینا بین ندارم طاقت دیگه
  ندارم طاقت دیگه

 
 وت نارتی دیدن با که در طرف برم خواستم و توش ریختم لباسامو تمام

  ایستادم سرجام در چارچوب
 وانیر مادمازل میبرید تشریف کجا:  گفت و کوبید بهم درو عصبانیت با
  ؟؟
  بودم  متنفر حرفاش این از

 یه اب نباشی مجبور که میخوام..  برم میخوام..  کنار گمشو:  گفتم باخشم
  بشی اتاق هم روانی

 
 : گفتم و گرفتمش ممحک من که بکشه دستم از چمدونو خواست جلو اومد
 ...  کن ولم
  بری میخوای قبرستونی کدوم:  گفت و نکرد ول

  توهمی...  دیوونه..  روانی نگن بهم که هرجایی:  گفتم باخشم
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 برم میخوام  کن ولم
 

  تسرجا برو گمشو..  نمیری جهنمی هیچ تو:  گفت و کشید محکم چمدونو
 

  برم میخوام گفتم:  گفتم خوردی باعصاب
 .. ...بد

 ...  خوردییییییییی گوه تو:  زد عربده و توحرفم پرید
  اتاق وسط کرد پرت و چمدونم

  اورد هجوم سمتم به یهو
 ..و
 

  سمتم اورد یورش
  میبارید خون چشماش از
 اخ که صورتش تو زدم دستمو محکم و زدم جیغ ترس از چیشد میدمنفه

  گفت بلندی
 

  کردم باز چشمامو سریع
 واای
  خدا وای

 بود خونی صورتش
  صورتش

 وای
  چیشده ببینم بزا..  ارتین:  گفتم باترس و سمتش پریدم
  برداشتم و بود چشمش روی ک دستش

 بود میقع یکم تقریبا و بود چشمش از تر پایین کمی که خراشی دیدن با اما

  بستم و چشمام محکم جاری خون و
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 کردم غلط خدایا
  کشتم مردمو بچه زدم
   وایی
  افتادم گریه به و شکست بغضم
  صورتش سمت بردم دستمو
  شده خونی الهیییی

  �😡�ببخشییییید:  گفتم گریه با و کردم پاک دستم با خونشو
 

  فتنگ هیچی و کرد نگاه چشمام تو عمیق
 ... االن بزا.. بزا:  گفتم سریع   

  نیس مهم:  گفت کردو گرد عقب

 ��بیرون رفت و
 

  اومد خر مزاحم دیدم که بزنم صداش خواستم و دنبالش دویدم
  ایینپ رفت و گرفت آرتینو دست و زد مسخره جیغایه خرکی عشوه و باناز

 
  نمیاد بامن  میره بااون

  دیگه بله  
 عشقشم بگه میاد شرمش میبینه هدیوون و من که حاال
  نامرد
  بستم درو و اتاق تو رفتم
  وجدان بی
  معرفت بی

  نامرد
  بدجنس

  هووووووووف
  میکنه تمیز صورتشو داره جونش مانلی االن حتما
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  میزنه چسب و زخمش
  میاد خرکی عشوه هزارتام

 
  جهنممممممم به اصالاا

  درک به
 نداشتی؟ دوسش مگه تو:  وجدان

  کنه معلوم منو تکلیف نیس حاضر حتی اون اما  دارم چرا:  من
  داره دوسم بفهمم کنه کاری یه نشد بار یه   
 نقیضه و ضد رفتاراش همه

 
 ......... نمی من اصال

 ��کردم چیکار خر منه نمببی وایسا
  احمق منه  من
 

  واای
 
  موندم تنها اتاق تو چرا من

  برسرم خاک
 پایین تخت رو از پریدم سریع
  در سمت رفتم
  اومد آشنایی خشدار صدای کنم باز درو خواستم تا
 ها امامزاده اکثر یا
 
 ؟ تی..نرف چرا ــ
 
  خوردم در به و برگشتم شدت به
  شد حبس نمسی تو نفسم دیدنش با
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  بزنم جیغ نتونستم
  کردم هم خوبی کار نظرم به اما
 

  بیارم طاقت نمیتونستم دیگه ولی میلرزیدم
  میفهمیدم باید

 
  جلو رفتم اروم
  بود نشسته پنجره لبه

 پنجره دیواره به بود داده تکیه و سرش
 
 ! هستی؟.. هس.. هس کی.. ک تو.. ت:  گفتم و دادم قورت دهنمو اب
  دکر نگام

 نگرفتم نگاهمو ولی چرا نمیدونم
  نترسیدم

  بود توچشماش چیزی یه
  دنبالشم ارتین چشمای تو وقته خیلی که چیزی همون
  حدسه همش اینا البته

  نمیدونم
 

   چکس..هی:  گفت اروم
 !!!!! تی؟....نرف را..چ وــ...ر..ب ــ تم..گف... ــ بهتـ ــ ن..م

 
  رفتم تر جلو استرس و باترس
  میکرد نگاهم فقط
  میترسیدم باید کی تا ولی بود ترسناک شما جون

 میشد معلوم باید باالخره
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  شدم نزدیکش اروم اروم
  برم؟..ب...  باید... با چرا  چرا.. چـ:  گفتم ترس با و
 

  کشید آهی و پایین انداخت سرشو
 ... برو فقط:  گفت و کرد نگاهم دوباره

 
 رفت کجا ندیدم دیگه و پایین و پرید که بزنم حرفی خواستم

 
  بیرون دویدم و رفتم عقب عقب
  اصال چرا  ؟ کجا ؟ برم باید

 
  سردرگمم چقدر واای

 سخرهم مطمئنا بفهمن اونا اگه که افتاد یادم پایین برم ها پله از خواستم تا

  میکنن
 
  پس
  خدا وای
  بگی بهش حرفتو که نباشه هیچکس سخته چقدر

  کشیدم عمیق نفس یه
 مغز یعنی واین نداره خطری بخواد اگه موجود اون که فهمیدم تااالن الاقل
  نیست حیوون  دارع عقل  داره

 
  یمیبین اسیب یا برو یا که اینع( برو فقط) از منظورش کنم فک
  اه
 
  بزارم هارو بچه و برم اینجا از ترسوها عین نمیتونم منکه اما

 هووووف
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  رسیدیم کجا به حاال و خنده و شوخی چقدر
  همینه زندگی ولی نشه باورتون شاید
  منتظره غیر اتفاقات از پر
  نداره خبر بعدش لحظه از هیچکس 

 
  این بشه من شاد زندگی میکرد  فکرشو کی
 

  مغرور خیلی یا شد ناامید دنبای هیچوقت
  فلکه و چرخ مثل دنیا چون
  پایین یکی اون و باالیی تو روز یه

 بیاد اون و پایین بری که میرسه توام نوبت میدونی چون  نمیکنی مسخرش
  باال
 
 ارموندگ چیز هیچ که نمیفهمیم اینو و ایم دنیا توی آدما ما  چرا نمیدونم اما
  نیست ابدی و
 
  داشتیم بهتری سرنوشت و زندگی مطمئنا ردیممیک درک اگه
  هم شاید یا

 داشت خواهیم
 

  هههههی
 
  پایین رفتم کاذب نفس به اعتماد و دلی دو و شک با
 

  بودن پراکنده ها بچه
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 کل خشم دیدم که ای صحنه با که بگردم عسل دنبال چرخوندم و نگاهم
  گرفت وجودمو

 
  کردم نگاه رو ای افاده اون باعصبانیت

 
  شزخم کردن تمیز بهانه به ارتین توبغل بود وانداخته خودش کواال عین

 
  که واقعا

 
  سمتشون رفتم و برداشتم کاغذی دستمال یه آنی تصمیم یه تو

  میگه چی نمیفمیدم اما میرسید خر اون هایه پچ پچ صدای
 

 مکشک خودم..  لطفا کنار بیا جان مانلی:  گفتم و ایستادم مانلی سر پشت
  کنممی
 
 کنی کمکش میخواستی اگه تو:  گفت و کرد نگاهم آمیز تحقیر نگاه یه با
  نمیوردی سرش بالهارو این

  زده چنگ وحشی حیوون یه انگار..  ببین زخمشو
 

 ....  خودمم کردم خودم:  گفتم و کردم مشت دستامو باحرص
  موند نصفه ارتین حرف با حرفم ادامه

 
  ممنون.  میده انجام مانلی..  الینا نیست الزم+ 
 
  شد گرد چشمامون حرف این باشنیدن مانلی هم و  من هم
  تعجب و ناراحتی از من  که تفاوت این با

  امید و خوشحالی  از مانلی
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  بود اورده فشار روم حرص و بغض

  مبل به داد تکیه سرشو و بست چشماشو که کردم نگاه توچشماش
 

 یخرک عشوه باز و ارتین طرف برگشت و  زد من به پوزخند یه  هم مانلی
 کرد شروع شها
 
  بیچاره شد پودر که دادم فشار و دستمال عصبانیت و حرص با

  احمق اورانگوتان
  بود خونیش دشمن مانلی که تادیروز

  جونیش دوست شده حاال
 

  نامرد عوضی
 

  آشپزخونه تو رفتم و گرفتم زن بهم حال دوتا اون از رومو
 

  نبود کسی
  ندارم جین سین حوصله وشکرخدار
  دمش سینه به  سینه ارتین با که بیرون برم خواستم و ریختم چایی یه
 
  الطف کنار برو:  گفتم و   نیفته بهش چشمم که کردم نگاه درو اخم با
 کنار رفت   نیشخند یه با

  ینقدرا دیگه نه ولی روانی میدونستم:  گفت که وشنیدم صداش برم تااومدم
 

  تو میگی چی: وگفتم کردم گاهشن باحرص
 اونوقت..   کردی ناکار چشممو پای زدی تو:  گفت و شد سینه به دست
  عجب ؟؟ هستی کارم طلب
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 ..  وت ولی..  خواستم معذرتم  کردم من اره:  گفتم و گرفتم محکم چاییمو
  لیاقتته که دختره همون پیش برو

 
 نگفت چیزی و کرد نگاهم فقط

 
  بیرون رفتم و گرفتم ازش رومو
  معرفت بی

  نامرد
  احمق

  بیشعور
  کثافت
  نفهم
 ...  و

  باو بسه:  وجدان
 
 مرگ:  من

  خوری ناهار میز صندلی رو نشستم
  تابندمیش سویم به کشان نعره بهار و عسل و مونا که بخورم چاییمو خواستم

  کنم فرار خواستم هم
  رسیدن بهم

  نشوندن منم و نشستن
 
  خوردم یکم و چاییم و کردم نگاهشون سفیهی اندر عاقل نگاه یه با

  کردی اینجوری ارتینو توصورت:  گفت کنجکاوی با مونا
 

  سوختم کردم احساس که بزنم حرف خواستم
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  شدم بلند و زدم جیغی
  توسرت خاک

  عوضی
 

 احمق کردی نابود داداشمو..  حقته:  گفت و توسرم زد دوباره عسل
 
  دنبالم افتاد که دادمش ناموسی فحش یه

  میزدیم جیغ و میدویدیم ها دیوونه عین
  موندم فقط
 میکشم جیغ بزنتم بگیره میترسم اینکه خاطر به حاالمن 

  میزنه جیغ چی واسه اون
  پاشدم کله کردم احساس که بودم فکرا توهمین

 
  کردم بلند و سرم سریع

  واای  دیدم و
 

  وایی
  رفت ابرومون

  کوروش بغل تو بودم افتاده
 

  بود هنگ تو و بود زده زل توچشام اونم
 

  خدا وای
  نموند برام ابرو

  شدم کشیده خشن و محکم پشت از بیام خودم به تاخواستم
 کمرم اخ
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 نگاه بود کشیده منو که خری شخص به و عقب کشیدم و خودم باحرص
  کردم

  شدم رو به رو ارتین برزخی باچشمای برگردوندم رومو تا
 

 کردی سوراخ کمرمو  ؟ تو چته:  گفتم باخشم
 

  ؟ یباش ول اون و این بغل تو میاد خوشت خیلی احمق:  گفت باعصبانیت
  باعصبانیت اما گفت اروم اینو البته
  نشم ناراحت که نمیشع دلیل خب ولی

 
  چه تو به  میخواد دلم اره اصال نداره توربطی به:  گفتم باحرص

 
 منو..  بکن میخوای غلطی هر جهنم به:  گفت و زد حرص پر نیشخند یه

 میکنم توهمی یه صرف وقتمو بگو
 
  ها پله سمت رفت و
  نامرد:  گفتم و دادم ماساژ کمرمو   ناراحتی و  درد با
 

  بود دلخراش ولی و اروم مکالممون
 برداشت خراش واقعا دلم اما  نفهمید کسی

 
 محواس اصال..  کوروش ببخشید:  گفتم کوروش به و دادم قورت بغضمو

 ..  نبود
  جان الی نداره اشکالی:  گفت و زد لبخندی کوروش

 
  نگفتم چیزی و  زدم لبخندی منم
  یشدم چی میدادی ما ارتین این به عقلی ثبات ذره یه اگه خدا
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  المپیک حد در بود گشنم

  که داریم چی شام ببینم برم خواستم
  شد رد کنارم از مانلی

 
  کردم نگاه رفتنشو مسیر
  ها پله سمت رفت

 

 �� کپک اون واسه بیاد خرکی عشوه میره داره باز حتما
 

  خر باهمون گمشه بره  جهنم
  کنا خورد اعصاب
 خرابم و بشکنه غرورمو دارم مردنا کپک اون به که ای عالقه نمیدم اجازه

  کنه
 

  کردم نگاه میزد هم چیزیو یه داشت که عسل به و اشپزخونه تو رفتم
 

  شد تو تقصیر همش بیشعور خر:  گفتم
 کردی ناکار زدی بیچارمو داداش..  بود حقت:  گفت و خندید 

 
  برن کجا  ها بیچاره باشه بیچاره اون:  گفتم بابیخیالی

 �� درد:  گفت و خندید
 

  ؟ داریم چی مام شام:  گفتم  کردم اطراف به نگاهی
 گیرهب چیزی یه رفته اشوان..  نمیدونم:  گفت و کشید سر لیوانو اون عسل

 
 اها:  من
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 خوردن به نشستم و ساختم نمک کوه یه روش و برداشتم خیار یه
 

  شد تموم که خیارم
  بیرون رفتم و شستم دهنمو و دستام

 
  میزدن حرف و بودن نشسته دورهم ها بچه

  بود اومده اشوانم
  کو غذاا پس وا

  پس کرده غلطی چه بیرون رفته چهارساعته
  کردم نگاه جمع به دوباره

  نیستن مانلی و ارتین شدم متوجه یهو که
 
  دوتا این کجان وا
  ؟ باالن هنو

  میکنیم دعوا ارتین منو هم ای افاده دختره
  چاپلوسی میره میدوعه

  نشستم ها بچه کنار رفتم نامحسوس طور به 
  میگفت سربازیش دوران از داشت داریوش

  برداشتم تخمه کم یه
  بهار هی:  گفتم بود کنارم که بهار گوش در اروم و

  هوم:   گفت و کرد نگام
 ؟ کجان ارتین و مانلی:  گفتم و کردم ها بچه به نگاه یه

 پر بادهن و زد بزرگ گاز یه خال عین و  برداشت و اش هندوانه قاچ بهار
 :  گفت
    اَیاط اَفتن

  ؟ هن �😡�:  من
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  ؟ چی واسه  حیاط رفتن میگم:  گفت خنده با و داد قورت

 ��؟ بدزده عشختو میترسی چیه:  گفت که کردمنگا چپ چپ
 

  شده فالن فالن پسره بمیره بره �😡�:  من
 

 کرد شروع دوباره و �😡� دختر تو نمیری:  گفت و خنده زیر زد بهار

  خوردن هندوانه
 

:  گفت   کرد نگاهم بهار که شدم بلند اروم و توبشقاب ریختم هارو تخمه
 کجا
  االن میام:  گفتم

 
  نگفت چیزی اما  کرد نگام مشکوک بهار
 �� نمیدونین شماها نیست من از تر ضایع خب اخه

 
  بیرون رفتم کردم باز درو
  احمق دوتا این کجان  خب خب خب
  کشیدم سرک جا همه به

   ؟ بیرون رفتن یعنی
 حس یه دارم دوستش من که کسیه نزدیک همه اون مانلی که فکر این از

 داد دست بهم ارزشی بی و غربت
 

 بگردم رفتم دوباره
 

  کجایییین
  کردم نگاه هم ویال پشت
  عه
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 �🗣�اینجان
 

 مسخره ای افاده دختره اون کثااااااافت اون..  بیشعور اون...   احمق اون
 میداد تابش و بود  پشتش ارتین و بود نشسته تاب رو
 
 

  که واااااقعا
  نمیشه باورم

  گرفت گلومو بغض آنی به

 �😡� نامرد اون...  اون
  نمیشه باورم
  نمیشه باورم

 
  میداد گوش ارتین و میزد حرف بیشعور اون

  بشکنم بود نزدیک
  برسه آسمون گوش به ام گریه صدای و
 

  کنار اومدم بدی باحال و دادم قورت زور به بغضمو
 
  بریزه اشکام دادم اجازه و دادم تکیه دیوار به
 
  داشتم و  ارزش بی  شئی یه حس  بود شکسته دلم

  بود گرفته نفسم
  میکرد سنگینی قلبم
 کنم گریه اینجا نمیتونستم اما

  ببینه کسی نمیخواستم
 هست معرفت بی  هست نامرد
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  دارم دوسش اینا باهمه اما هست بیرحم
 

 �😡😡�دارم دوسش!  کنم؟؟ چیکار
   کردم محکم شالمو

  بود بلند تونیک یه لباسم خداروشکر
  بیرون رفت باهاش میشد و
 
  ویال از بیرون زدم بدی باحال و کردم ویال پشت به دیگه نگاه یه
 
 دارم نیاز تنهایی به

  خیلی
  کردم اسمون به نگاهی

  میشد غروب داشت کم کم
  تاریک هوا و

  کردم گاهن خیابون به و کشیدم اهی
 نبود شلوغ زیاد

 
 داشت خاصی ارامش یه
  داره خاصی ارامش تنهایی کال نه
 بهتره اینجوری اره
 

  نمیومد خوشم تنهایی از هیچوقت
  االن اما
  کردنه فکر و بودن تنها میکنه خوب وحالم که چیزی تنها
 رسیدم خیابون سر به
  کردم نگاه مردم به
  خوشحالن چه
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  حالشون به خوش
  گذاشتم رو پیاده توی پا و شدم رد خیابون از
 بود زیادی و مختلف های مغازه رو پیاده راسته تو

  میرفتم راه که همینجور
  میکردم نگاه هم ها مغازه
  بگذرونم خوش میتونستم و بودم اومده دیگه حال یه با االن کاش
 ..   اما
 

 داره اونام که هست هاش خاطره فقط و کرده فراموشش نگفت ارتین مگه
 میشه فراموش

  بشه خوب باهاش نداره امکان نگفت مگه
 نمیبخمش هیچوقت و برد بدبختی مرز تا  امو خانواده  نگفت مگه
  چیشد پس
 کرد؟ فراموش زودی همین به
 
 
 میداده تابش داشته فقط خب ایدمش
  براخودش میزده زر خود پیش دختره اون و
  شایدم نه یا

  دیوونه بسه اهههه
  کردی نابود خودتو

 
 بگذرونم خوش تنهاییم با یکم الاقل کردم سعی و دادم تکون سرمو

 
 شدم فروشی بستنی یه وارد
  کردم اطراف به نگاه یه

 بود خوشملی جای
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  مایستاد منو جلوی
  بخورممم چی  خببب

 
 پول تو  بدونم میخوام....  دارم سوالی یک تو از اینجا در من نه:  وجدان
 ؟؟؟؟ داری
  دارم بله:  من

 میزارم میپوشم که شلوارایی جیب تو همیشه عابرمو کارت
 عهه:  وجدان

 بله:   من
 
 

 میچسبه شکالتی بستنی اوووم
  شکالتی سس عالمه بایه
  پیشخوان جلوی رفتم
  بود واستاده پشتش پسره یه

  مسال:  گفت کجی لبخند با و انداخت باال ابروهاشو که کردم نگاه بهش
 

 و التشک سس با شکالتی بستنی یه...  سالم:  گفتم جدی و خشک خیلی
  خامه

  دیگه امر:  گفت هیزی لبخند با
  اوامر همین فعال نه:  گفتم باپرویی منم

  نوشت تبلتش تو و داد و تکون سرشو پسره
 دیوار نارک تغریبا که میزو یه  رفتم بهش بیتوجه که بحرفه دوباره خواست

  نشستم و کردم انتخاب  بود
 

  نمیده حال هیچی جمع بدون چرا نمیدونم
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  بودیم ها بچه با االن اگه
  میکردیم حال کلی

 �😡�.....  حاال ولی
 

  بدم خبری یه که نیوردم گوشیمم
  ولش
  جهنم
  سفارشتون..  یینبفرما+ 
  نونمم:  گفتم اروم و  کردم نگاه شتگذا جلوم که بستنی و پیشخدمت به

  نیست؟ ای دیگه امر:  پیشخدمت
  نیست عرضی:  گفتم و کشیدم جلوم رو بستنی
  جان نوش:  گفت و زد لبخندی اونم
  رویی روبه میز سمت رفت و
 

  روزگار ههههی
 ماها واسه میاری در هایی بازی چه
 
  خوردم خوشملم ازبستنی یکم

  محشربووود طعمش اوووومم
 کثااااااافتتتتتتت

  خوردن به کردم شروع ها زده قحطی عین
  خوشمزه انقدر میشه مگه وایی

 ��؟؟ بدم سفارش هم دیگه یکی
 

  میترکی خر بسه:  وجدان
  باشم شاد میخوام..  جهنم:  من
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  زدم صدا پیشخدمتو
  بیاره واسم یلیوان کیک با شکالتی ــ فندقی ایندفعه اما دیگه بستنی یه گفتم و

  بگه رفت و کرد اطاعت اونم
  نی حالش ولی برم میتونستم خودمم

 

  �😡� نشه تموم پولم
  هست پول کارتم تو یونیمیل چند حدودا باو نه

 نمیشه میلیون چند دیگه بستنی دوتا
 
  برام اورد کیکمو بستنیمو بعدش یکم

 �😡�بهههه به وای
 

  خوردم ته تا کیکمو
  بود شیرین چه
  کردم حال

 
  بهتره نگم که بستنیم
  بهشت بریم بیا میگفتن لحظه اون اگه یعنی

  نمیرفتم
  شدم بلند و خوردم همشو
  دیگ بسه
  یمیرمم
 

 عه هیییییس

 �🗣�زشته نکنین پلوغ شلوغ
  همینقدر بسه
  کنم حساب تا رفتم
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  گفتم و رمز بهشو دادم کارتمو
 اومدی خوش گفت و کشید کارت

 
  بیرون زدم و دادم تکون و سرم چیزی گفتن بدون و گرفتم کارتمو  

  اخیییییش
 
  میچسبه روی پیاده باحال بستنی یه بعد

  زدن قدم کردم شروع دوباره
  دیگه بود شمال اینجا
 میان....  و ما مثل بعضیام و عسل ماه واسه جوون های زوج از خیلی
  اینجا

  میکردم نگاه که بهشون
  میخوردم حسرت
  بودم اونا مثل االن منم کاش

 
 خورد چشمم به تابلو یه  میرفتم که همینجور

 
 ....  پارک:  نوشته دیدم کرد دقت خوب
  خوب چه عه

 �😡😡😡� رکپا
 
  تو رفتم مخصوص در از

  بود خوشگل خیلی
  میدیدم اطرافمم میزدم قدم که همونجور 

  داشت چی همه
 وسایل...  آبشار و حوض..  بازی وسایل..  آالچیق..  گل..  چمن..  درخت
 ��شدن مشکی و ان زده زنگ یکم همیشه که زردا اون از ورزشی
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  دیگه چیزایه کلی و
 
  بود نزدیک اون که یککوچ دکه یه از
 زیبایی از و میزدم قدم   میخوردم که همونطور و خریدم پشمک دونه یه

  میبردم لذت هاش
 

 ....  ارتینم کاش
 

 وتور  میگذرونه خوش عشقش با داره االن نامرد اون  ارتینم  ارتینم خفه
  چیکار میخواد
  شدی دیوونه و خل میکنه فک  توهمی میگه بهت اون

 
  کردم بغض دوباره میکوبید سرم تو یکی انگار  که رفاح این با

  زهرمار به شد تبدیل دهنم تو انگار شیرین پشمک
 
  شدم گرفتار چرا خدا ای
  کنم چیکار حاال
  ونه باا ببینم نمیتونم من
  خدا ای
  میمیرم من احمق اون با بره اگه

 �😡😡😡😡😡😡😡😡�خداجونم میکنم دق قسم خودت به
 
  میکنه گریه خوال عین  دیگه بسه عه
  و کشیدم عمیقی نفس
 هبچ شده دیر االنشم تا   خودمون خیابون  سمت رفتم خوردی اعصاااب با
  شده تاریک هوام  میشن نگران ها

  ساعت یک برای حداقل بهم گذشت خوش ولی
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  بود تر خلوت حاال خیابون

  باشن نشده ام متوجه زیاد میکردم دعا دعا میرفتم که همینجور
 .......گوشی کاش وای

 
 ! برسونیمت؟ میری جایی خوشگله خانوم+ 

  ردمیک نگاهم بالبخند داشت که دوستش و خنک پسره اون به و برگشتم
 مانداخت سفیهی اندر عاقل نگاه

 
  من به چه تورو شلغم اخه

 که دادم ادامه راهم به و گرفتم رومو
  اومد نحسش صدای باز
  دیگه شو سوار بیا!  میگیری قیافه چرا خانومی: 
 

  کردم تر تند قدمامو باحرص
   کنن توسرم خاک
 میرم گوری کدوم بودم گفته یکی به حداقل کاش

  اومد ندرماشی شدن باز سرش پشت و ماشین ایستادن صدای
 شدن پیاده کنم فک
  گرفتم استرس کم کم

  باال بود رفته قلبم ضربان
  بود دویدن شبیه بیشتر که میرفتم راه تند تند

  میشن شیر بیشتر اونا و ترسیدم من اینکه یعنی دویدن میدونم
  نیست ای چاره خب اما
  برم تر زود هرچه باید
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 داره ناز خوشگله دختر این آرش:  اومد دیگشون یکی اون صدای
 ستنی بهتر ولی..  اره:  گفت و خندید بود ارش اسمش انگار که یکی همون

 ! نیستیم؟ کشی ناز اهل ما بدیم نشونش
  ناجور پایتم:  گفت پسره اون
 شد بیشتر قدماشون سرعت و
 

  یاخدا وای
  میدویدم علنا دیگه
  میزدن زشت و رکیک حرفای همش سرم پشت اونام

  کنم پارشون تیکه بزنم میخواست دلم که اوووف
 

 ... یهو میدویدم که همینجور
 

  روزمین افتادم بازانو و خوردم سکندری چندقدم و شد خم کفشم جلوی
 نرسید بهم که دیدم و برگشتم سریع
  لجباز کوچولوی خانوم  به به:  گفت آرش پسره اون
 یه واسه میدی جون:  گفت چندشی باخنده و روم شد خم دیگه یکی اون

  گروهی و توپ رابطه
  کشیدم عقب خودمو باترس

  کثافت عقب گمشو:  گفتم و
  کشید دستمو و زد بلندی قهقهه

  شدم رها باشدت کردم احساس بزنم جیغ دوباره تاخواستم
  افتادم زمین روی

  و...  و سمتشون برگشتم باشتاب
 
  بود شده درگیر دوتا اون با که دیدم آرتینو ناباوری کمال در
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 متس کرد پرتشون بالگد و داد فحشم چندتا و زد کتکشون خشن و محکم
  ماشینه

 
  خزیدم دیوار کنار و شدم جمع توخودم ترس و باگریه

 
  بود شده خونی دماغش
  کشید و بازوم و  طرفم اومد

 کدوم هست معلوم لعنتی تویه:  شدم کر واقعا که زد فریاد سرم طوری
 ماون! ؟؟ کنم پیدات بتونم تا شدم زنده و مردم میدونی!!  ؟؟ هستی گوری

 ....  دارن و روش افتادن کثافت حرومزاده دوتا  ؟؟؟؟؟ وضعی باچه
 کشید عمیق نفس هم پشت و باال گرفت و سرش

 شیطون سیاه دل به لعنت:  فتگ باکالفگی
 الوی سمت به خودش و من بد حال و مردم نگاه به توجه بی و کشید دستمو
  کشوندم
 ...بزا من...  ارتین:  گفتم باگریه

  فقط شو خفه:  گفت و بهم توپید باعصبانیت
  ویال رسیدیم
  اومد خودشم و تو داد هولم و کرد باز درو
  کشید دستمو و بست محکم و در
.. . نامرد کن ولم:  گفتم میکرد گز گز درد از زانوهام که حالی در تقال اب

 کننن ولمممم میخوره بهم ازت حالم کن ولم
 نم از تو هه:  گفت بود جلو به نگاهش که همونجور وحرص باعصبانیت

  دنیا کار شده برعکس میخوره؟؟ بهم حالت
  ه؟؟ارهه میخورههه؟؟ بهم حالت من از تو پس:  گفتم باحرص
 ارههههههه ارههه اره:  زد فریاد باخشم
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  نامرد عوضی
  کن ولم میگم ارتین..  کن ولم:  گفتم و کشیدم و دستم باگریه
 و تو کرد پرت خودشو بعد و من اول و کرد وا ساختمونو در  بهم بیتوجه

  بهم زد گرومبی و در
 

  اومدن سمتمون به بادیدنمون ها بچه همه
 سر چه نای ؟ بودی کجا ؟ خوبی الینا:  گفت و گرفت و دستم بانگرانی بهار

  وضعیه و
  دختر شدیم عمر نصف:  گفت و جلو اومد عسلم
  ؟ بودی بیرون ؟ بودی رفته کجا:  محمد و مونا
 ....  بقیه همینطور و
 
 

 بهش داد کاغذی دستمال  ارتین کنار دوید االغا عین مانلی وسط این ولی

 دهش خونی بینیت چرا ؟؟ ریختیه و سر چه این! ؟ عزیزم چیشده:  گفت و
  برات بمیرم
 گرفت روشو دختره اون از باچندش بهار

 
 

  ها پله زیر توالت تو رفت و بینیش رو شتگذا و دستمال ارتین
 اینجاییم ما انگار نه انگار هم مانلی
 معرفت بی نامرد اون صدقه قربون هی و ایستاد توالت در پشت رفت

  میرفت
 

 ابجی برسم بهت یکم بریم بیا:  گفت  کرد حلقه شونم دور و دستش اشوان
 پریده حسابی رنگت..  کوچولو
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  باال برد منو
  گرفتم گرم آب دوش یه
  پوشیدم صورتی ورزشی ست یه
  بیرون فتمر و
  پایین رفتم اشوان کمک با
  نشوندم مبل رو
  اورد گرم چایی لیوان یه برام و

 ... عزیزم بخور:  گفت و کرد حلقه شونم دور دستشو و کنارم نشست
  مرسی:  گفتم اروم اومد حال به دلم که خوردم چاییم از یکم

 
 ؟ میگی من به ؟ بود چیشده:  گفت و کرد نگاه بهم
  بودن منتظر و بودن تهنشس هام بچه

  بودن ساکت
  بیرون رفتم چرا بگم نمیتونستم اما منم
  گفتم اینارو و درگیری ماجرای فقط

 
 میومد خوابم  بودم خسته

  میکرد درد زانوهامم
  میکرد درد قلبم اون از بیشتر اما
  اورد دردش به ارتین که  قلبی
 حرف همش بامانلی...  رهمیخو بهم ازت حالم..  توهمی...  دیوانه  گفت بهم

 میگذرونه وقتشو و میزنه
 
 

  شدم اینجوری که دیدم موجودو اون بازم بودن کرده فکر ها بچه
  دیوونم من میکنن فک همشون که میدونستم

  نیست مهم واسم دیگه ولی
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  بخوریم همینجا بیارین شامو:  گفت مونا  به اروم کوروش
  بود بافهم بچه این چقدر

 
  همینجا آوردن را بود کباب جهجو که شام

 
 گشنته خیلی حتما که بخور:  گفت و جلوم گذاشت منو غذای اشوان

 
  اوهوم:  گفتم و زدم لبخندی

  خوردن غذا کردیم شروع سکوت تو
  بود محشر
  کردم حال  بود گشنمم

 
 میخورن شام باال باهم دارن ارتین و مانلی که بود این فکرم همه ولی

 
  بود هشد سنگین قلبم
  میکشیدم زور به نفسم
 افتاد فاصله بینمون اینقدر یهو که چیشد اخه

  داد ترجیح من به رو مانلی که چیشد
  نیست زدم توهم میکنه فکر اینکه و حرفام خاطر به فقط مطمئنم
  مطمئنم

 
  بشه اینجوری که کرده کاری یه بیشعور مانلیه اون حتما
  متنفرم ازش

  متنفرررررررررررر
 
  شد کور تهاماش
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  شدم بلند و گذاشتم غذامو
  میری کجا:  گفت اشوان که

 خستم بخوابم میرم:  گفتم سردی باحالت
  نگفت چیزی نیست خوب حالم فهمید که اونم
  نمیگفتن هیچی کال که هم بقیه

 
  باال رفتم ازشون و ها پله سمت رفتم
  تو رفتم و کردم باز اتاقو در چیزی به توجه بدون و شدم راهرو وارد

 
  بود کرده عوض لباسشم بود نشسته ارتین
  میگفت گوشش در چیزایی یه و بود کنارش مانلیم

  نشستم روتختم زدمو پوزخندی
  کشیدم دراز و انداختم روم و کردم مرتب پتومو

 
 ارتین نکنی؟ درست دردسر نمیتونی تو:   اومد در مانلی حرصی صدای
  میشه اذیت داره تو خاطر به همش
 تو میکنی اینجوری چرا

 
  نداره ربطی تو به:  گفتم بیتوجه
 کن رستد نسکافه یه پایین برو جان مانلی..  بسه:  گفت باکالفگی ارتین
  میام االن منم...  میکنه درد سرم
  پایین رفت دوید و عزیزم چشم:  گفت  ذوووق خررررر مانلیم اون

  موندم توجه بی و زدم پوزخندی
 

   بود توجه بی رمچه حالت البته
  بود طوفان ناراحتی و بغض از درونم
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 ؟ که نمیترسی..  پایین میرم:  گفت و شد بلند کرد پوفی ارتین
  ندادم نشون العملی عکس و نگفتم چیزی 

  بیرون رفت و نگفت چیزی اونم
 

  بود گرفته و گلوم بغض
  ریخت صدا بی اشکام
 نامرد        نامرد         نامرد

 
 برد خوابم یواش یواش که کردم گریه اونقدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 شدم بلند خواب از مشهور و معروف خر یه زدنایه صدا با
  مکرد نگاه عزیزمون خر به حرص با

  شدی زهرمار برج عین... تو چته:  گفت باخنده
 �🗣🗣�:  من
 

  یکم یمبر راه بریم بخوریم صبحونه میخوایم...  بابا پاشو:  گفت و خندید
  توخونه پوسیدیم

  شو بلند
  عسل:  گفتم که بیرون بره شد بلند

 ها:  گفت و طرفم برگشت
 ! پایینن؟ بقیه:  گفتم و کردم دوروبر به نگاه یه
  بیا پاشو زود توام..  هوم:  گفت و داد تکون رشوس

  باش:  گفتم و کشیدم ای خمیازه
  بیرون رفت و داد تکون سرشو

 
  اخیییییش:  گفتم بلند و دادم بدنم به قوسی کش
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  بهداشتی سرویس تو پریدم و شدم بلند
 بازکردم شیرو و ایستادم روشویی جلوی
  زدم صورتم به اب چندتا

  آبش سرده چه وووووییییی
  یخ آب با شده جوری چه قیافم ببینم کردم نگاه آیینه تو

  انداختم مقابلم آیینه به نگاهی کنجکاوی و باخنده
  گشاد چشمام و شد محو خندم  سرم پشت دقیقا آشنا موجود اون بادیدن اما
 
  زدم زل بهش و برگشتم طرفش به شدت با
  میکشیدم نفس تند تند

 نگفتم بهت مگه:  گفت خشدارش صدای باهمون و جلو اومد بانیشخندی
  ؟برو
 !  ؟ نرفتی....  چرا

  برم؟؟... ب باید.. با را.. چ من..م:  گفتم باترس
 خودت نجات برای:  گفت و اومد جلوتر
 : گفت امیز تهدید و دیگه سمت کرد روشو

  تی.... نرف که...  حاال اما
  طرفم برگشت
  کرد نگاهم
 نبود ههمیش مثل نگاهش اما
 خنثی و ترسناک نگاه یه

  نزدیکم اومد اروم اروم
  شد پدیدار غیرطبیعیش دراز دندونایه که زد لبخندی

 سمتم  زد جهش حرکت یه با
  بیرون کردم پرت خودمو و کشیدم بلندی جیغ
  دنبالم اومد

  بیرون رفتم و در سمت دویدم توانم نهایت با 
  میکرد نبالمد ترسناکش نگاه باهمون و میومد دنبالم
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  ها پله تو دویدم و کشیدم ای دیگه بلند جیغ
 بودن نشسته همه که میز سمت و پایین رفتم سرعتم تموم با

  کردم نگاه و سرم پشت زدن نفس نفس و باترس
  نبود   نبود
  بیاد جا  حالم که کشیدم عمیقی نفس
 ......  و خوبی و چیشده میگفتن بانگرانی ها بچه

  دیده جن باز حتما:  گفت باپوزخند ارتین که مبگ چیزی خواستم
  دیوونه دختره:   گفت بندش پشت مانلیم

 
  بگم ماجرارو خواستم اونا به توجه بی
  نداره باور حرفامو هیچکی اومد یادم لحظه یه اما
   وراهر تو دیدم سوسک...   نبود چیزی:  گفتم ترس و بد حال و سردی با

  ؟ مطمعنی:  گفت مشکوک داریوش
  بود مشکی سوسک یه....  یه اره اره:  گفتم و دادم قورت دهنمو اب
  داشتیم کم همینو...  اییش:  گفت چندش با بهار
  ترسیدیااااا سوسک یه از چقد:  گفت باخنده مونا

 بود بزرگ..  خب اره:  گفتم و نشستم
  میخوردیم صبحونه داشتیم همه
 بود رواعصاب مانلی کارایه وسط این و

 عنتر نکبت دختره بود آورده در رشوشو
 
  شدم بلند خوردی اعصاب با

    اشپزخونه تو رفتم
   نمیاد بدش ارتینم اون هه

  الیق هرچه خالیق  جهنمممم
  میز سر بردم و مخصوصش قوری تو ریختم و کردم درست نسکافه
  وسط گذاشتم
  کردن تشکر همه
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 براخودش بریزه و برداره خواست مونا تا
  داشت برش تر زود مانلی

  ردک تموم  همشو انگار که ریخت بود میوه اب مال که بزرگ لیوانایه یه تو
  ارتین به داد
 
  بودا همه مال جان مانلی:  گفتم حرص با
  ؟؟ داری مشکلی:  داد جواب خان نامرد اقای جاش به

  نکن دخالت..  نزد حرف شما با کسی:   گفتم بهش توجه بدون
 

  بودما باشما:  گفتم و مانلی به مکرد رو دوباره
  اخه توچه به:  گفت باعصبانیت
  شدم بلند و زدم پوزخندی

  قوری تو کردم خالی لیوانو
 اون جز به البته  بهشون دادم و ریختم کوچیک های فنجون تو همه واسه
 دوتا

 نمیومد در هیشکی صدای
 

  سرجام نشستم شد خالی که قوری
 یفحاش شده منطقشون که اونایی:   گفتم احمق ادوت اون به رو آرامش با و

  کنن درست خودشون برای خودشون
 ایدنب و بود همه مال نمیفهمن و نیستن منطقی که ارتین و مانلی:  منظور) 

 برا خودشون میدن جواب ادبانه بی حرفای با و بخورن خودشون همشو
 (کنن درست خودشون

  بچه شده ازدر زبونت:  گفت و کرد نگاهم باخشم ارتین
  زد پوزخند مانلیم
  نمیوردم روم به اما میگرفت درد بیشتر هرلحظه قلبم
  تو دهن تو افعی اندازه به نه ولی اره:  گفتم پرویی با
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 ... همینجوریه ارتین:  گفت حاضرجوابی با مانلی
  ؟ داری مشکلی...  همینجوریم منم..  جهنم:  گفتم بابیخیالی
  آرهههههه:  گفت باحرص
 (ابولفضل) ابرفضل گشا مشکل:  گفتم خونسرد

 
  یواشکی البته دادن الیک بهم عسل و بهار و مونا

 خوشمزمو نسکافه دوتا اون عصبی چشمای به بیتوجه و زدم چشمکی

 خوردم
 
  گفت اِِهمی سنگینه جو دید که حمدم
  کردیم نگاش همه که

 بریم که بخوریم زود میگم چیزه:  گفت و زد ای پاچه دست لبخند
 رپ باالشم  کوه حالت  هست چیزا جور این و تپه و جنگل چندتا طرفا این

  حرفاس این و  رستوران
  باال اون برسیم ناهار واسه بتونیم که کنیم جور و جمع زود

 
  کردیم موافقت مهه

  کرده توپ جیگر یه هوس دلم اوووف:   گفت و داد تکیه اشوان
 

  باشه آبدارم..  منم:  گفتم باخنده
  المصب اووومم:  گفت و کشید دهنش دور و زبونش اشوان

 
 زود..  نمیشه شیرین دهن کردن حلوا باحلوا:  گفت و شد بلند داریوش
  ها پله تسم رفت خودش و دیگه شین بلند بخورین

 درد ندستتو:  گفتم و دهنم تو چپوندم و گرفتم مربا و کره پر لقمه یه منم
  نکنه
  باال رفتم
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  اتیشی کفشایه..  نارنجی شال  کرم جین   اتیشی مانتو یه
  مختصر ارایش به

  اوووم
  شد عالی
  شدم سینه هب سینه ارتین با که بیرون برم خواستم و برداشتم نارنجیمم کیف

 
  تو رفت کنه نگام اینکه ونبد
  بیرون رفتم و نکردم توجه منم
 

  احمق مسخره
 بیان بقیه تا نشستم و پایین رفتم
  میکردیم شوخی ارتین با قبالنا چقد

  بخیر یادش
 
  نیومدن؟ ها بچه+ 
  برگشتم صدا سمت به

  بود خان ارتین
 مشکی پیراهن و شلوار و دودی کت
  خوشتیپ همیشه مثل

 
  کنم وا نده خواستم

 گرفت بغضم بدتر مانلی بادیدن که
 بود کرده ست ارتین با

  دودی شال و شلوار و مشکی مانتو
  زدم خودم حال به تلخی پوزخندی

 ..  میان االن نه:  گفتم و زدم دودیمو عینک شدم بلند
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  بد خیلی  بود بد حالم
  بیرون رفتم
  بیان بقیه تا ایستادم پارکینگ تو و
 
  اومدن همه  بعد مین چند

  ماشین کدوم   برم کجا نمیدونستم
 دش سوار ترازمن زود مانلی که ارتین ماشین تو برم همیشه مثل خواستم
 ناو بلند های تپه اون کنار:  گفت و شد سوار من به توجه بدون آرتینم

  باال بریم ازهمونجا...   وایسین همه طرف
  کردن موافقت همه
  دیگه یاب:  گفت و کشید دستمو مونا

  نه یا فهمید بدمو حال نمیدونم
  نشستیم محمد ماشین تو و برد فقط و نگفت چیزی اما
  افتادن راه همه
  بود ارتین ماشین به خیرم نگاه فقط من و
  بود معلوم کامال ازاینجا مانلی و ارتین های شوخی و ها خنده که

  بستم چشمامو  و دادم تکیه پنجره به سرمو
  شدم افسرده یلیخ میکنم احساس
  خیلی
  نامردی خیلی ارتین
  میدی و تاوانش روز یه میدم قول بهت
 میدم قول

 
  ؟!دپرسی ؟ شده چیزی..  الی:  گفت بانگرانی گوشم کنار مونا
  نیست چیزی نه: گفتم و زدم الکی لبخند یه

  باشم؟ مطمئن:  گفت دوباره
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 گفتم لب زیر اهومی و دادم تکون سرمو
 

  کردم تماشا بیرون و دادم تکیه شیشه به سرمو دوباره
  کرد دگرگون حالمو   حسابی که بود گذاشته اهنگ یه کثااافت محمد
 بود انخ نامرد اون و من حال وصف جورایی یه ولی بود قدیمی یکم

 
 

 چیشد اخرش که ببین نشستم تو پای
 
  شد کی سهم تو واسه قشنگم ارزوهای 

 
  خودت کار پی رفتی و شکستی دلمو 

 
 خودت بیمار دل اون توئه تقصیر اینا  
 

   پره ازت دلم خیلی           
 تودلخوره از بدجوری         

 
  تومیبره دل از دل میکنه تالفی روز یه 

   فرستادی پس بموقل           
  دادی نشون خودتو خوب       

 شدم خسته خودمم من         
  آزادی تو برو پاشو             

 
 میزنه دلتو عشقم مزه میدونستم   
 
  بشکنه محاله خب سنگه تیکه یه تو دل
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 اخرش شد این که گرفتم کم دست تورو

  
 شببر وردار بیا اینجاس خاطرت هنوزم  
 

 �😡😡�هههههی
  خیلیییی  ارتین نامردی خیلی
  داشتم دوست  کردم کمک بهت من

  شدم عاشقت
  بیرحم کنی اینجوری باهام نداشتی حق
  نداشتی حق

  میگیره ازت و اشکام و حالم این تقاص خدا خود که بخدا  نمیخشمت
 

  کردم پاک دستم با میشد سرازیر داشت که اشکامو
 الی باش اروم..  ولش:  وجدان

 �� چجوری:  من
  نگفتی؟ مگه...  هست خدا:  وجدان

 �� چرا:  من
 خودش به بسپر پس:  وجدان

 ��باش:  من
 

  میسپارم خدا به میگه راس
  میکنه درست خودش

 
 خوردن به کردم شروع و کردم باز پفک یه

  پس چی ما..  اویی:  گفت و دستم به زد مونا
  منه مال این..  کن وا دیگه یکی:  گفتم پر دهن باهمون
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  کردی توغلط:  گفت و کشید دستم از پفکو
  عقب اون چخبره...  هی:  گفت و کرد نگاهمون آینه از باخنده محمد
  کن هنگا جلوتو تو هیچی:  گفت و اش قراضه دهن تو گذاشت پفک یه مونا
 باشم فکر به من مگه:  گفتم و محمد به دادم پفک یه

 خودشیرییین:  گفتن و خندیدن دوتاشون
 
 نگفتم چیزی و خندیدم منم
 

  رسیدیم زود و نبود راه خیلی
  بیرون کشیدم مونارو و شدم پیاده
 ها بچه پیش رفتیم و گرفتیم همو دست
 گهدی خب:  گفت باکالفگی اشوان که میکرد زر زر همینجور داشت مانلی

  باال بریم.. 
 امیزنمااا حرف دارم..  وااا:  گفت باحرص بود شده خیت که مانلی

 مینجاه صبح فردا تا باید که باشیم تو هوای به اگه:  گفت باخنده کوروش

 �� وایسیم
    

  ایییش:  گفت  عصبانیت و حرص با مانلی و خندیدیم هممون
  باال بریم بیا عزیزم:  گفت و گرفت آرتینو دست
  اوکی:  گفت و زد لبخندی ارتینم

  هاش پله سمت رفتن و
 

  میکردم نگاهشون بابغض
  میرفت رژه ذهنم تو کلمه یک فقط و
 (نامرد)

 
  بریم؟:  گفتم و گرفتم رو مونا دست
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 یمرفت باهم و گرفتیم را دیگه هم دست وچهارتایی زدیم صدا عسلم و بهار
  ها پله از باال
 سرمون پشت ام بقیه

 
  زدیم هم سروکله به و خندیدیم و گفتیم توراه
  بود مصنوعی چیم همه که من البته
  بود ومانلی ارتین شده گره دستای به فقط گاهمن چون

 
  کردم نگاه اطراف به و دادم تکون سرمو
 بود معلوم باال ازهمینجام  اوووم
  قشنگیه جای

 
  جیگررر جوون اخ:  گفت باخنده مونا
  بیرون بیا براخوردن فقط که تو:  گفت و توسرش زد بهار
  خندیدن همه

  نیوفتین باشین مراقب دخترا:  اومد سرمون پشت از اشوان صدای
 ودشخ که انداختیم بهش اندرسفیهی عاقل نگاه یه و برگشتیم چهارتامون

  گفته چی فهمید
 منو ننخوری..  بابا خب:  گفت و باال برد تسلیم عالمت به و دستاش باخنده

 
 که نده جواب یکی تو...  نه نه نه:  گفت باخنده  که بدم جواب خواستم
  میکنم سقوط یوفتمم ندارم پتانسیل
  افتادیم راه دوباره و خندیدم

 
  باال رسیدیم باالخره

  بود قشنگی جای چه
  کردن نگاهش همه که زد سوت یه محمد
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  کنار یک افتاد شد سرخ
  خندیدیم بهش هممون
  کلت تو خاک
  بخوریم؟؟ ناهار بریم حاال..  خووووب:  گفت اشوان
 ههههار:   گفتیم گرسنگی و باخستگی هممون
 �🗣� فروشی جیگر مغازه یک طرف به رفتیم

 ��خودمون جیگرکی یاهمون
 

  دورهم نشستیم هاش تختگاهی توی و شدیم واردش
 بود  کرده تحریک اشتهامو شده کباب جیگر بوی وای

  بدیم سفارش که گفت و اومد گارسونش
 1 ــ قلوه سیخ 3 ــ دل سیخ 1 ــ جیگر سیخ  0 من اووم:  گفتم همه از اول

  مشکی نوشابه یه با  �😡�هاش چربی ازاون تام
  واضح و کامل:  گفت و زد لبخندی گارسونه

  دادن سفارش و خندیدن ها بچه
  رفت که گارسون

 �� بخوری یتونیم رو همه این:  گفت بهار
  دارم دوست خیلی هم گشنمه هم خب اره:  گفتم باخنده

 
  بیرون رفت شد بلند ببخشید یه با مانلی
  کردم نگاهش  پنجره از

 میزد حرف موبایل با داشت انگار
 ♀��چمدونم

 
 فراموش اونارو که بودم شده موفق یکم تازه و میزدم حرف بقیه با داشتم
 کنم
  بگم اطرهخ یه که شد من نوبت 
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  یرونب بیا لحظه یه الینا:  گفت و وسط پرید ارتین بزنم حرف تاخواستم
  بیرون رفت وخودشم

 
  کردم نگاه بهش باتعجب
  بیرون رفتم بلندشدم منم و انداختم باال ای شونه

 
  وایساده ماشینا کنار دیدم که کردم نگاه بر و دور به و ایستادم در دم

  سمتش فتمر و کردم جیبام تو دستامو
  بگو  خب:  گفتم و وایسادم جلوش
 تمخواس:  گفت و گرفت باال و سرش غرور با و جیباش تو کرد دستاشو
 کنی بازی نقش نیست الزم دیگه بگم بهت
  اوکی..  اها:  گفتم اخم و تعجب یکم با
  ؟؟؟ بدونی دلیلشو نمیخوای:  گفت که برم خواستم  

  نیست همم برام:   گفتم و زدم تلخی پوزخند
   بیخیال...  باشه نبایدم..  هه:  گفت و واستاد جلوم اومد
  اومدن اینا مامان خونه ببرمت شو اماده خواستی اگه فردام

 تلخ ام بقیه کام به را مسافرت داری بازیات دیوونه و زدنات توهم با  
  میکنی

 ....  بهتره بری  
  بودم شده خیره بهش ناباوری با

  برم؟؟؟... من استمیخو اون..  اون
 ! ؟؟ یعنی نباشم  ؟؟؟ من
  بودم گرفته اشکامو جلوی سختی به

 بود شده کور اشتهام
  میکشید تیر واقعی معنای به قلبم

  دادم قورت دهنمو اب و کردم و مشت دستامو
  میشم اماده فردا...  باشه:  گفتم و کردم پشت بهش

  ها دستشویی سمت افتادم راه سریع و
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  کنه باهام اینکارو تونست چطور..  اضافی موجود یه..  مزاحمم من انگار
  بودم نشده تحقیر انقدر تاحاال

  هیچوقت
  کردم نگاه خودم به آیینه تو و شستم صورتمو

  نمیدیدم و بشاش و شاد الینای اون
 پس کجاست الینا اون
 ؟؟؟؟ ملوله و افسرده اینقدر چرا ایینه تو دختره این
  ؟؟ منم هپژمرد دختره این
  میشه باورش کی

  ارتین نمیبخشمت
  میدی پس را تقاصش

  
  

  ضعیفم میکرد فکر نباید
  باااااید بتونییییی باید:  گفتم و دادم فشار محکم صورتمو

  بیرون رفتم و کشیدم محکمی و عمیق نفس
 

  چندتا کشیدم عمیق نفس دوباره
  شدم واردش و جیگرکیه سمت رفتم و
 

 گاهن میشد بلند داغی بخار ازشون که جیگرایی به و تمنشس تختمون روی
  کردم
  نووش:  گفت باخنده محمد

 
  خوردن به کردن شروع همه

  بود نمونده برام اشتهایی اما داشتم دوست خیلی بااینکه
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  کشیدم کنار و خوردم دونه چند
 

 �😡� میخوری همشو گفتی که تو کوچولو؟ چیشد:  گفت و خندید اشوان
  چشه االن نمیدونم ولی...  همیشه میخورده:  گفت و ندیدخ محمدم
 ��شدم سیر:  گفتم و زدم الکی لبخند

 
 دارین چیکارش..  خب بچه سیرشده:  گفت و خورد لقمه یه مونا

  لیفسق این داره طرفدار چقدر...  بابا ندارم کاریش:  گفت و خندید اشوان
 خندیدن همه

 
  میدیدم اشوب یه تو خودمو من ولی
 میکردم دل و درد باهاش که داشتم رو کسی کاش

 
  بیرون اومدیم باهم همه شد تموم که ناهار
  برگردم میخواست دلم
 نبود میزون اصال حالم
  یمرفت راه و گشتیم بعدازظهر تا

  میخریدن چیزی و میکردن شوخی مدام ارتین و مانلی
 میومدم همه از تر عقب تنها منم و

  میکردم امتناع ولی شن نزدیک بهم میخواستن ها بچه البته
 
 بود شده تنگ باهاش بودن و ارتین برای دلم
  گردی پاساژ برن خواستن ها بچه
  نداشتم دیگه رو یکی این طاقت وای
  طرفم برگشت که کشیدم ومحمد لباس آستین
  ؟ماشین تو برم من بدی سویچو میشه:  نبره پی حالم به زیاد کردم سعی
  ؟ شده چیزی ؟ چرا:  گفت و کرد اخم محمد
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  شدم خسته فقط نه:  گفتم و دادم تکون سرمو
 :  وگفت داد بهم سویچو و داد تکون سری مشکوک
  ؟ بیام باهات من میخوای
  میرم مخود نه نه:  گفتم سریع

  میام زود هم ما  کن استراحت برو..  قرمز ماهی باشه:  گفت بامهربونی
  ؟ باشه
 ونازش که هایی پله سمت رفتم کوچیکی باخداحافظی و دادم تکون سرمو
 بودیم اومده باال
  دمز و سویچ و ماشینا سمت رفتم کشید طول دقیقه 01 تقریبا پایین رسیدم تا

  بستم درو و شدم سوار
 
  کشیدم عمیقی نفس و دادم هتکی
  میمردم مطمئنم میدیدم اونارو بازی عشق و میموندم دیگه لحظه یه اگه
 

  بستم چشمامو و کردم قفل درارو
  میسوخت چشمامم بودم خسته
  برد خوابم که  نکشید طول خیلی

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 تپش و بیرون رو مونا و محمد و کردم باز چشمامو چیزی تق تق صدای با

  دیدم  ماشین پنجره
  شد باز درا و  زدم سویچو سریع
  شدن سوار محمد و مونا
  مبری پیاده بشیم مجبور نشی پا ترسیدم تو جون:  گفت باخنده مونا
  کرده قفل کرده خوبی کار اتفاقا:  گفت محمد

  الی بده سویچو
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  افتادیم راه بقیه الدنب و  کرد روشن ماشینو اونم و بهش دادم سویچو
  ؟ شدی جیم کجا یهویی تو:  گفت و کرد نگام و داد تکیه مونا
  ماشین تو اومدم شدم خسته  هیجا:  گفتم و دادم تکیه منم

  داد تکون سرشو
  ؟ کردی دقت الینا:  گفت یهویی باز ولی
  چی به:  گفتم و کردم اخم
 گاران اصال...  دیش عوض خیلی که این ب:  گفت و کرد اشاره صورتم به

  ؟ شده چیزی..  نیسی سابق الینای اون
 
 امانم دلتنگ یکم فقط..  بابا نه:  گفتم مونا به ولی  زدم پوزخند دلم تو

  بابامم
  خب داری حق اومم:  گفت و کرد کوله و کج لباشو مونا

 
  نزدیم حرفی دیگه و
 
  تو برد ماشینو رسیدم که ویال به
 وت رفتم محمد و مونا از تر زود و پایین پریدم ماشین شدن پارک محض به

  ویال
  گرفتن دستمو بهار و عسل باال برم تاخواستم
  کردم نگاشون باتعجب
 همش مانلی و ارتین چرا....  چیشده الی:   گفت کنجکاوی و اخم با عسل
 ....  کردم فکر من ؟ باهمن
  نگفت که را اش ادامه
  زدم پوزخند تودلم بازم

 
 خود  ریخته بهم چی همه انگار  الی میگه راس اره:  گفت و کرد خما بهارم

  نیسی سابق الینای اون دیگه اصال که تو
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 ...  حاال ولی بود متنفر مانلی از اون...  شده عجیب ارتینم
  کردیم تعجب رفتارا ازاین هممون

  مانلی چرا پس نبود مگه تو عاشق اون
 

 ..  بخوابم میخوام..  ها بچه خستم خیلیی من:  گفتم و حرفش میون پریدم
  بخیر شب
  تازه 0 که هنوز اخه:  گفت عسل
 نخوردی که شامم

 میاد مخواب فقط..  نیست گشنم:  گفتم میرفتم ها پله سمت به که همونجور
 
  شدم راهرو وارد و باال رفتم ها پله از

  بازکردم درو و رفتم خواب اتاق سمت
 کنم روشن را برق اینکه بدون

  روتخت ریدمپ
  کجاست ارتین
  کنه عوض لباس میاد کردم فک
  چه من به اصال

 بخوابم کردم سعی و گذاشتم هم روی چشمامو
 
  اصال نبودم خسته واقع در
 ودب خبری بی و خواب راه تنها و نکنم فکر دوتا اون به میخواستم فقط
  هباش خواب باشه روت پیش که راهی تنها دردات تسکین برای بده خیلی

 
  شدم خیره سقف به
  نمیدیدم  ارتین اول از میشد چی
  بود سرنوشتی چه این
  شد اینجوری چرا
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  بود شده تنگ بابام و مامان برای دلم  

  زدم زنگ انمام به و آوردم در گوشیمو
 ...  چهار بوق سه دوبوق بوق یه  
  بله+   

 ؟ خوبی ��مامان سالم ــ 
  چخبرا ؟ عزیزم خوبی خودت..  مرسی خوبم من..  تویی عزیزم عه+ 

 هیچی..  مامانی خوبم:   گفتم و خندیدم
  خالی جات داد حال خیلی نوردی کوه رفتیم عصری اخه کشیدم دراز
  گذشته خوش پس .. خوب چه:  گفت و خندید

  خیلیییی اره ــ
  ؟ جان مامان خوبن بقیه+ 
  خوبه؟ ؟ کجاست بابا..  مامان خوبن همه اره ـ

  بگیره مجوز دوم پروژه کارایه برای رفته..  اونم خوبه عزیزم اره+ 
  نیست پس اهاااا ــ
  بیاد کی نیست معلوم میکشه طول کارا..  نیستش نه+ 
  برمیگردین کی سپ مامااااان..  بد چه ــ 

 ؟ گذشته خوش بهت گفتی که تو شیطون ای+ 
 خوووو شده تنگ براتون دلم خب ولی گذشته که خوش+ 

 ماه اوایل تا ایشاهلل میام..  شده تنگ برات دلمون مام:  گفت و خندید مامانم
  آینده

  که دیره اووووو:  گفتم و تخت رو کردم شوت خودمو 
  بیایم زود ازخدامونه که ما گرنهو کشیده طول کارا عزیزم خب+ 
  بخریا برام سوغاتی  اوووم ــ

 اشهب حواست نکنیااا اذیت توام..  دختر گل چشم:   گفت و بازخندید مامانم

  باشی خانوم
  چشم ـ
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  دارم جلسه برم دیگه من..   باریکال+ 
  ؟ عزیزم نداری کاری

 ...   باشی موفق مامانی برو نه  ــ
  خدافظ برسون مسال   گلم ممنون+ 
  خدافظ..  اینا بابا به برسون سالم توام ــ

  کردم قطع رو گوشی
  هوووووف

 
  کردم پیدا بهتری حال یکم
  بود شده تنگ براش دلم خیلی
  نبود بابا حیف

 
  برگردن زودتر کاش
  بچگیام عین بغلشون برم میخواد دلم خیلی

 
  دادم اخطار تو..به من...  کردی مجبورم تو اما نمیخواستم+ 
 

  کردم نگاه پنجره به  و پریدم ازجام باترس
  پرید خوبم حال و حس همه
  اتاقا تو میام تنهایی باز چرا نمیدونم ام ترسو انقدر که من
 

 هشبی اصال که موجودی اون و پنجره به بودم زده زل و  میزدم نفس نفس
 نبود اش اولیه شکل

 
  بودم زده زل بهش باترس
  بودن شده خون رنگ به چشماش

 بود کبود صورتش تمام
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  بود خون پر دهنش دور و
 عجیب ریخته بهم موهای

 بود ریخته بهم افتضاحی طرز به که مرموزش شنل اون و
  اتاق تو  دکشی خودشو لنگون لنگون

  شدم بلند تخت روی از و ترسیدم حالتش از
  دمیش نزدیک بهم داشت بیشتر هرلحظه که میکردم نگاه بهش وحشت با

  زیاد نمیترسیدم ازش قبل دفعات
 ..... ایندفعه اما
 
  ته...رف گه...ا:  گفت ازش بودم نشنیده تاحاال که عجیبی و خشن صدای با
 شدم...نمی... بور...مج من...م...  ودی..ب
 .....  حاال  لی..و

 و تهریخ بهم دندونایه که زد بزرگی لبخند و دوخت بهم ترسناکشو چشمای

  شد نمایان بلندش کوتاه
  میزدم سکته داشتم

 ردهک ترسناکش بیشتر لبخند اون و بود شده معمول ازحد تر درشت چشماش

  بود
  بود خیره بهم که همونجور
  اورد بیرون خنجر یه و شنلش زیر برد دستشو

 
  شد گشاد وحشت و حیرت از چشمام

  زمین به  بود چسبیده پاهام و بود اومده بند زبونم ترس از
  بخوام کمک  و بزنم جیغ میتونستم نه
 کنم فرار اینکه نه
 

  بودم خیره ترسناک موجود اون به و بودم ایستاده فقط
  رفتی..می ش..کا: ... گفت و باال گرفت را خنجر
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  رداف.. ف..  میرم دارم بخدا..   میرم دارم:  گفتم ناگهانی طور به و رسبات
 
 دیره دیگه:  وگفت جلو اومد دیگه قدم یه
 
  میکردم نگاهش ترس با

  بود نوسان در ترسناکش نگاه و خنجر اون بین چشمام
 

  ؟ کنی.. ک چیکار..  چی میخوای.. م:  گفتم و عقب رفتم چندقدم
  بیشتر من ترس و شد تر بزرگ لبخندش

  بـکـشمـت+ 
 
  در سمت دویدم  زدم جیغی برداشت خیز سمتم به  یهو و

 اونطرف کردم پرت و خودم که طرفم کرد پرت و داد تکون محکم و خنجر

  دیوار به  خورد خنجر و
 

  شده عصبی بود معلوم
  در سمت دویدم و  شدم بلند گریه و ترس با

  طرفم برگشت و برداشت را خنجر
 تو بدوم خواستم که لحظه اخرین در ولی بیرون پریدم و کردم باز ودر

  راهرو
  در سمت شدم کشیده کردم احساس

 
  کردم تقال و کشیدم خفیفی جیغ
  گرفته منو که اونه میکردم فکر
 به یادم طبیعی غیر باحالتی داره اون دیدم  کردم نگاه سرمو پشت وقتی اما

  طرفم
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  بود شکافته لباسمو که بود خنجر اون بود کرده وصل در به منو که وچیزی
 

 دمدوی و کردم جدا خنجرو بود سختی هر به که برسه بهم بود مونده چندقدم
  ها پله و راهرو تو
 پایین رسیدم گریه و ترس و سرعت با
 

  نه یا بودن فهمیده ها بچه نمیدونم
  دیدم که کردم سالن به نگاهی
 tv جلو خوابن اونام که اشوانن و داریوش فقط

 
 کجان نیست معلوم ام بقیه

 
 پله یرز دستشویی توی کردم پرت خودمو بفهمه کسی اینکه قبل بدی باحال

 ها
  بودم ترسیده خیلی
  میومدن باال زور به  نفسام
  زدم صورتم به ابی

  افتادم یادش دوباره
 ترسناکش قیافه اون یاد
 

  بکشه منو میخواست اون اون
  نیست توهم اینا
  میشدم دیوونه اشتمد

  من چرا     من چرا
  شدم خسته خدایا

 
 کیی ولی میگفتم یکی به باید
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  لبم رو اومد لبخند  ارتین بایاداوری

  بود من پناهگاه رینت امن هنوزم اما  نامردیاش باهمه
 

  میکنه مسخره منو اونم..  اونم ولی
  نداره باور منو اونم
  ام دیونه میکنه فکر

  توهمییم
  گذاشتم هم روی  درد با چشمامو

  ؟ شد اینجوری چرا
 میپرسم خودم از خیلیی روزا این که سوالی

 
  ندارم طاقت دیگه
  نمیفتاد اتفاقا این هیچوقت کاش
  کردم باز رو اولیه های کمک جعبه در
  دستم تو ریختم باال های دوز با قرص بستع جند

 شدم خیره بهشون
 

  میشم راحت میمیرم الاقل
  میکنه گریه ازدرد حاال میکرد گریه خنده از که الینایی اون

  بودم خیره ها قرص به و میریخت اشکام
 
  بهتره نباشم اگه    بمیرم اگه
  افتادم ارتین یاد که بخورم اروه قرص خواستم آنی تصمیم یه تو
 
  نمیتونستم اون بدون من  من

  نمیتونستم
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  میموندم دور ازش چجوری
 

  کشیدم بیچارگی و بدبختی سر از اهی
  لباسم جیب تو ریختم قرصارو

 
  نمیکنم کمک چیز هیچ به مرگم با من  مردنم با من
  دیوونه میگن بهم بدتر اینطوری و
 

 من و ندار حقیقت میبینم که چیزایی همه که کنم تثاب جوری یه میشد کاش
  نیستم دیوونه

 
  کردم پاک اشکامو

 بیرون رفتم
  بود ساکت خونه
  باغن تو بقیه حتما

 
  شالم   وای   در سمت رفتم اروم
  نمیشه که شال بدون
  اتاق اون و طبقه اون به برنمیگردم دیگه که منم
  اهااااا پس
 بیرون رفتم و سرم رو انداختم و سویشرتم کاله 

 
 بد حالم و بود پایین سرم

 دارم مذخرفو حس اون االن من و دنیاست حس بدترین بالتکلیفی
 

  شدم خسته خدایااا:   گفتم دل ته از و آسمون به رو گرفتم سرمو
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  هووووف
  آالچیق سمت رفتم
  داشتم دوستش و آالچیق اون
  مینشستم توش وقتی داشت خوبی حس
  اخه کجان ها بچه این پس

 .....بِدو همش
 
 چشمای با و گرفتم و دهنم جلوی سریع مقابلم آور زجر صحنه دیدن با

 کردم نگاشون شده درشت
  اونا.....    اونا

 ..  مانلی و آرتین
 میبوسیدن... میب همو..   هم داشتن  اونا

  میکرد بوسش داشت ارتین
  میکرد بوس لباشو داشت اون

 ژهر چشمم جلوی بود بوسیده منو ارتین که هایی صحنه اون تمام یکباره
  رفت

  هاش بوسه..  کاراش..  حرفاش
 
  شیرینی خیلی تو شوکول)  

  ؟ نمیخوری شکالت...        
 بود شده بامزه خیلی قیافت تو جان
 کنی فک کسی به من جز به کردی غلط تو

  کیهه سعید
  جوونم

  منی دوست تو
  وسیله نه منی کمک تو
  متنفرم لیمان از

  بخوامش دیگه نداره امکان
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  تمومه من برای اون
 ......(و دور انداختم و هاش یادگاری

 
  ؟؟ یعنی بود دروغ حرفاش همه
  ؟  داد بازیم یعنی
  ؟؟ منو

 
  اومد یادم اخیرش حرفای

  دیوانه بابا....  توهمی)
  زدی توهم الینا
  ترسته خاطر به

  ؟ داره ربطی تو به مگه
  انج مانلی
  متنفرم ازت

  ارهههههه
 میخوره بهم ازت حالم
 کنی بازی نقش نمیخواد دیگه

 ....( و ؟ بدونی نمیخوای دلیلشو
 

 حتی بدون و میریخت پی در پی اشکام و میشد اکو سرم تو حرفاش همه

  بودم بهشون خیره زدن پلک یک
 

 شدن متوجهم که چیشد نمیدونم
 

  و کرد نگاهم تحقیر و پوزخند با مانلی
  تفاوتی بی و ناراحتی کمی..  باتعجب  ارتین
  کامل خونسردی به داد جاشو و رفت بین از ناراحتی و تعجب که
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  ؟ میخوای چی  چیه:  گفت و گرفت رو مانلی دست
  کرد نگاه بهم و زد پوزخندی یمانل

 
 نمیشد باورم و  بودم ارتین خیره فقط
  بودم بزرگ شوک یه تو

  بیرون بیام  نمیتونستم ازش که شوکی
 نمیشد باورم جوره هیچ

 
 اونجوری چرا چیه:  گفت رحم بی و زد نیشخندی دید سکوتمو که ارتین
  ؟ ببوسه عشقشو نداره حق ادم..  مانلیه من عشق  ؟؟ میکنی نگاهم

  نشی عشقم و من مخصوصا کسی مزاحم باشه حواست بعدم به این از
 

   دمبو خیرش بود نمونده ازش چیزی دیگه که قلبی با و نمیگفتم هیچی
  میکشید تیر   میسوخت قلبم
  میدید تار زیاد اشک و گریه از چشمام و
  مانلی 

  زیزمع بریم:  گفت و گرفت رو ارتین دست و زد ای دیگه پوزخند
 صبرکن کرد اشاره دست با ارتین

 ؟؟ ببینه روزمو و حال میخواست
  ؟ بدبختم چقدر که

  ؟ بیچارم
 کرد؟ تا اینجوری باهام که بودم کرده چیکارش من مگه
  همدردی و کردم همکاری باهاش گفت هرچی که من

  بود؟ عاشقی گناهم
  ؟ مهربونی یا

 کدوم
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  نفهمیدم چیزی دیگه
 هیچی

  بفهمم منمیخواست
  بود ایست حال در قلبم
 آوردم در لباسم جیب تو از هارو قرص ناگهانی تصمیم یه تو

  کردم نگاه بهشون
  ارتین به نگاه یه و
 

  بودن خیرم کنجکاوی و تعجب با دوتاشون
 

  کرد رسوخ وجودم عمق تو تلخیش که زدم لبخندی
  من نامرد مرد بشی خوشبخت:گفتماروم

 
 تمیرف کما به ادم دونش یه با که بود  باال حدی به دوزشون که قرصایی

  خوردم را
 
  چیشد نفهمیدم دیگه خوردنشون با

  تار چشمام و شد بد حالم
 رو نلیما ارتین که دیدم فقط لحظه اخرین در و کنم حفظ و تعادلم نتونستم

  اومد طرفم به سرعت با و زد پس
 
  و نفهمیدم چیزی دیگه من اما

 ؟ آرتین نبود دیر یکم من حال دیدن برای
 
 :::  آرتین زبان از:::    
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 :  نشستم کنارش وحشت و باترس
 الینااا..   الینااا
  کند نبضش و میشد سرد داشت کم کم بدنش

 
:  کنم چک قلبشو ضربان میکردم سعی که درحالی و مکرد بغلش محکم

  میشنوی؟؟ منو صدای الیناااا
  کردی غلطی چه لعنتی
  توام با الیناا

 
  پارکینگ سمت دویدم و شدم بلند شدید بانگرانی

  خوابوندم عقب صندلی روی الینارو و کردم باز ماشینو در سریع
  دمز بیرون باغ در از بعد و پارکینگ از اول جت عین و نشستم رول پشت

 یادن سرش بالیی میکردم خدا خدا دلم تو و میروندم آوری سرسام سرعت با
 
  میمردم من میشد چیزیش اگه
  میکردم دق

  کردم روی زیاده لعنتی اههه
  خیلی
  میدادم گوش مانلی به نباید من  من

   دادم تکون محکم سرمو
  نداره ای فایده چیزا این به کردن فکر االن

 
 وایسادم رسیدم که درمونگاه ترین نزدیک به
  ساختمون سمت دویدم و کردم بغل الینارو عجله با

  نکردم قفل هم رو درا و برنداشتم سویچو حتی
 االن چیزا این داشت اهمیتی چه
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  انداختم خطر به فکریام بی با که کسی جون..  عزیزمه جون مهم االن
 دارم؟ من ک ارهد رو حسی همون من به هم الینا یعنی
  داره؟؟؟ دوس منو اونم یعنی
  زد؟ خودکشی به دست همین واسه
  برسه دادم به باید خدا فقط باشه راست اگه که وای   وای

 
 

  طرفم اومدن دکترا شدم  ک وارد
 روش گذاشتم الینارو و اوردن برانکارد
  اتاق یه تو بردنش سریع پرستارا

 
  باشم منتظر که گفتن من به و
 
 ورد چیز یه فقط و میکردم طی رو راهرو اون عرض و  طول استرس با

 بود زبونم
 
  نگیرش ازم کن کمکم خدایا 
   
 سمتش دویدم بیرون اومد اتاق از که دکتری دیدن با

 اروم یکم   جوون خبرته چه:  گفت باتعجب
   نمیشنیدم اصال من ولی

  چطوره نامزدم حال..   حال:  گفتم باعجله
  ؟ شماست نامزد حال بد خانوم دختر اون:  گفت و کرد اخم
 چطوره حالش  بله:  گفتم  دادم قورت دهنمو اب

 ریخت هری دلم که داد تکون تاسف نشونه به سری
 بگو شده چی دکتر:  گفت تر بلند



453 

 

 نیمنمیتو مااینجا..  وخیمه خیلی ایشون حال متاسفانه:  گفت و کرد نگاهم
  کنیم رسیدگی بهشون

  شماااا این چیکاره پس ؟؟؟ نمیتونیم چی یعنی:  گفتم عصبانیت با
 ایدب.  نداریم تجهیزات..  اس ساده درمونگاه یک اینجا پسرم:  گفت دکتر

  تخصصی فوق بیمارستان ببریدشون
  شده کند خیلی ایشون خون جریان
  همینطور نبضشونم و قلب ضربان
  میکنن عمل عکس و  افتادن کار از کامل هم بدن دفاعی های سیستم

  کنیم کاری نمیتونیم اینجا ما
  دارن ربات با پیشرفته و سریع جراحی به نیاز ایشون

 
 جریان تا کنم وصل dng سرم یه بهش که بود این بکنم تونستم که کاری تنها

  کنه کنترل قلبو و خون
 

  بدین انتقالشو اجازه سریع خیلی لطفا
  بهتر تر زود هرچه

 
  میکردم نگاه دکتر به ناباوری و باحیرت

  من الینای  الیناا
  کردم پر و فرم و پذیرش سمت دویدم عجله با

 توش بردن الینارو و آوردن آمبوالنس
  افتادم راه  آمبوالنس دنبال و ماشین تو پریدم

 
 میلرزید دستام که میزد تند تند حدی به قلبم

 هنگ مغزم و بود شماره رو نفسام
 

  خدا کمک یا بود من شانس نمیدونم
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  رسیدیم زود و بود نزدیک بیمارستان ولی
  افتادم راه الینا برانکارد دنبال و شدم پیاده ماشین از

  خیی به رو میرفت داشت کم کم بدنش و بود شده سفید گچ عین رنگش
 

  میکشید تیر  درد و بغض ازشدت بینیم استخون
  بشه سرازیر  اشکام داشت امکان لحظه هر و

  شدیم وارد وقتی
  اومدن سمتمون به دکتر چند

 داد توضیح را وضعیت که پرستار
 ودب نوشته ایش شیشه در روی که راهرو به تو بردنش سریع خیلی دکترا

  😡I C U😡 
 
  نشم وارد و بمونم منتظر همونجا گفتن من به
  نشستم هم به پیوسته آبی های صندلی روی بزرگی بغض و بد حال با

  پایین انداختم سرمو و کردم قالب هم تو دستامو
 
  کردم فکر کردم که کارایی به

  نکردم فکر این قبل تا چطور
  دادم گوش اون حرف به چرا
  لعنتی مانلی اون

 
  گرفتم دستام با سرمو

  میکرد درد شدت به
 ...........میک فرو میخ شتو انگار اخ
 
  تو شدی دیوونه....  توهمی)
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 روانی....  دیوونه.... میکنن مسخرت همه بدبخت..  حاال بزن توهم همش
 زرهنمیگ خوش کسی به تو با..  برگردی بهتره...  میخوره بهم ازت حالم... 

  .... نشو عشقم و من مزاحم..  منه عشق مانلی... 
 ناز چشمای..  گرفتنام نادیده...  هام بیرحمی..   رفتارام....      حرفام
 ..  اشکیش
.. ..گفتناش ارتین....  اش ترسیده چشمای....  اش گریه از خیس صورت
 ...  تنهاییش
 میشد کوبیده توسرم پتک عین زدم بهش بیرحمی با ک حرفایی
  وااای

  وااااااااااای
  دادم فشار محکم سرمو

  کردم چیکار من اایوا
  کردم چیکار

 بودم شوک تو
 ...  که بودم من ؟؟ من

  نمیشه باورم
 

  شد سرازیر اشکام
  من کردم چیکار خدا وای
  مـــــن کردم چه
 
  کردم چیکار الینا با من  من

  وااااای
  کردم چیکار من
 
  شدم بلند جام از در صدای شنیدن با

 کرد نگاه بهم و بیرون اومد دکتر
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 ؟ دکتر اقای چیشد  چیشد:  گفتم و سمتش دویدم

 میکرد نگاهم ناراحتی و تاسف با
 میکنم گریه دارم ببینه نبود مهم برام
  بود مهم پری اون حال االن فقط

 
 ساکتی چرا  دکتر دیگه بگو:  گفتم ترس با سکوتش بادیدن
  نباتی حالت تو رفته متاسفانه:  گفت ناراحتی با چشمام تو خیره
  فممتاس
 :  چی...چ:  گفتم ناباوری با

 بیان هوش به کی نیست معلوم...  رفتن نباتی حالت به ایشون
 کنه لبیق ایست ممکنه که ضعیفه حدی به بدنش چون کنیم جراحی نمیتونیم

 
 اره؟ میاد که هوش به:  گفتم بیحالی و ترس با
 تقریبا  باال دوز های قرص تعداد اون با برگشتنشون احتمال:  گفت تاسف با

  درصده 41
 دارم مریض من ببخشید

 
 چپ راهروی سمت رفت گفت اینو
  زمین روی افتادم و شد سست پاهام
  میکنه نرم پنجه و دست مرگ با داره من الینای
  میمیره اون
  کشتم من
 کشتمش من
 قاتلم من....  من
 
 ... بـــــعد ماه 0
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 ::::  اشوان زبان از::::   
 
 

  شدم بیمارستان راهروی وارد
 راحتاست یکم تا خونه بودن رفته زور به من های اصرار به الینا مادر و پدر

  کنن
  کشیدم ای کالفه پوف نشسته ها صندلی روی که ارتین دیدن با
  بده عذاب اینجوری خودشو میخواد کی تا پسر این
 

  بود آور زجر هممون واسه افتاد الینا برای که اتفاقی
  شدن متوجه ایران رسیدن تا که الینا مادر و پدر خصوص به
  بود براشون بزرگی شوک و
 

 امروزه که امروز تا و رسوندن را خودشون عجله با امیر اقا و زیباخانوم
 برنگشتن تهران به

  دعا و گریه شده کارشون که بهار و مونا و عسل
  نمیزنن حرف اکثرا و شدن تر ساکت هم داریوش و کوروش
  میشه اشک از پر چشماش میشه الینا از حرف  هرموقع محمد
 هک میدیدم اما نمیشد دیده زیادی تغییر االن و بود ساکت اول از که هم مانی

  بیمارستان میاد هرروز
 

 لیناا با که کارایی متوجه ازاینکه بعد اما موند شمال قاتفا اون بعد مانلی
 دارهبر راه سر از الینارو اینکه برا کرده کارایی چه فهمیدیم و شدیم کرد

  برگرده میخواد و نیومد دیگه
   بود آشغال یه اون
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 نه یا ناراحته الینا واسه نمیدونم
  نیست مشخص هیچیش

 حرف الینا با دلم تو کلی و ینمآرت مراقب و ومیرم میام هرروز که هم من
  میزنم
 همه از بیشتر که اونی اما نداریم خوشی روز و حال که ماهه سه هممون

  بود ارتین میکشید زجر داشت ما
 
  میدیدم هاشو تابی بی و ها گریه وضوح به

  کنه گریه هم ارتین نمیشد باورم
  بیمارستان میومد روز هر
  رو ماه سه این تمام
 لقمه یه و میگرفت دوش یه خونه میرفت ما اصرار به ونما گاهی فقط

  و میخورد غذا کوچیک
  برمیگشت نشده دقیقه 01

 icu به میشد خیره و نشستمی زمین روی
  صامت و ساکت

  بیحوصله
  بود الینا به خیره فقط و نمیزد حرفی دیگه اصال
  بود شده خشن و ریخته بهم خیلی قیافش و بود شده تر الغر
  بود عاشق اشتد حق
  کرد کاری همچین چرا بود عاشق اگه اما
 کرد خودکشی چی واسه الینا که میدونیم ماها
  نمیدونن ارتین خانواده و خانوادش اما
  بگه خواست اون
  نزاشتیم ماها
 یکاف اندازه به خودش بیچاره اون میشد بدتر اوضاع میشد اینطوریی اگه

  میکشه زجر داره
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  بود کما در همچنان و بود نکرده تغییری یچه هم الینا وضعیت
  اوردی ما روز به چه ببین الینااااااا

  نمیگردی بر چرا
 

 هووووووف
 

  نشستم زمین هم روی کنارش و رفتم تر جلو
  رتینا داداش سالم علیک:  گفتم و کنارم گذاشتم هارو ساندویچ  پالستیک

 
  سالم:  گفت و کرد نگاهم

  بود خسته چشماش
  بود خسته شیطونش یچشما
  بود داغون روحش و جسم
  میدیدم هاشو گریه هرشب من
 

  خوبی؟:  گفتم و شونش رو گذاشتم دستمو
 نه:  گفت الینا به خیره

 
  هوووف
 پسر بگیری جون بخور:  گفتم و دادم بهش و آوردم رد ساندویچ یدونه

 .. نمیخام:  گفت و انداخت ساندویچو
  نیست گرسنم
 بغلشو تو انداحتم و برداشتم ساندویچو دروغاش از حرص پر و عصبی
 میمیری .. نخوردی هیچی صبح دیروز از ؟ نیست گشنم که چی یعنی:  گفتم

  بدبخت
  جهنم به:  گفت خیره همونجور  
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  نیست بشو ادم این

  پالستیک تو گذاشتم و برداشتم ساندویچو
 

  چی که خب:  گفتم و نشستم صاف
 برمیگرده ناالی اینجا تو نشستن با کنی؟ نابود خودتو و بشینی میخوای کی تا

  ؟
 
 ...  نه: 
 

  نمیزد حرف بیشتر کلمه یک جز همین
 

  ؟ اینجا میشینی چی واسه پس:  گفتم و کردم نوچی
 
  لمد: 
 
 ؟ چی دلت ــ 

 
  میگیره اروم: 
 
  هوووووف ــ
 
 میپرسم سوالی یه خودم از هرروز: 
 
 کردم نگاهش کنجکاوی با
  واقعا چرا میکردم؟ رو کارا اون باید چرا: 
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  ؟ کردی گوش مانلی حرف به چرا ــ
 عموش خونه رفته که حاالم
 رس بهت ومدمی نداشتیم خبر کاریاش کثافت از هنوز که اول روز چند اون
  برگشتشه کارای دنبال  رفت لو همینکه اما  میزد

 
  شیطانه یه اون  ههی: 
 
  نکن شک ــ
 
  ؟ چیشدن پسر و پدر اون: 
 
  داره کار باهاشون هنوز گفت پلیس ــ
 
  اینطور که: 
 

 حیوونه اون تقصیر ها این تمام و بود حیوون یه مانلی
 
  گذشت یکم

  الیناست؟ عاشق میکنه ادعا هنوز عوضی اون:  گفت ای خسته باصدای
 شدن غیرتی و حسادت جای به نیست بهتر:  گفتم و دادم تکون سرمو

  کنی؟ خداروشکر
 ازم داره رو الینا نکهای واسه چی؟ واسه کنم؟ خداروشکر:  زد پوزخندی

  میگیره؟
 
  خودته حماقتای جواب تخته اون رو الینا که این..  خیر نه: 
 ..  نبود الیناهم االن..  نبود اون عشق اگه چون کنی شکر خدارو باید

  میکردیم باور حرفاشو میشد چی میکنم فکر دارم:  شد دار غصه
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  کنما ناراحتت نمیخوام:  گفتم و دادم تکون سرمو
  بشه ناراحت که گفتیم نمی چیزیم نمیکردیم باورم اگه ما ولی
  ست؟نی یادت  دیوونه و توهمی گفتی بهش اینکه هم نکردی باور هم تو ولی

  کردم غلط:  گفت و داد تکون سرشو
  کردم غلط

  کردم غلط خدایا:  گفت درد با و شد روونه اشکاش
 
 

  پسر بردی بین از دتوخو..  ارتین دیگه بسه:  گفتم و شونش رو زدم
 میکرد گریه اروم و پایین انداخت سرشو

  دربیاد حال این به ارتین روز یه میکرد فکرشو کی
 

 یرهخ بود وصل بهش زیادی دستگاهای که الینا به و ایستادم شیشه پشت
  شدم

 نمیای هوش به چرا گلی خواهر
 ... میخ کی تا
 
 آشغااااال عوضی+ 
  برگشتم متشس به ارتین فریاد صدای با
  بود خیره عجیب آدم اون و مامور دوتا اون به عصبی و نفس نفس با

  نکردیم باور ما و گفت الینا که موجودی همون
 
  اینجا اومدین چی واسه+   

  باش اروم:  گفتم و ایستادم ارتین کنار
  ؟ اینجا اومده دوباره کثافت این نمیبینی..  باشم اروم چطوری: 
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 خانومو اون میخواد گفت مرد این:  گفت و کرد ارتین به نگاهی ماموره
  میکنه اعتراف بیشتری چیزهای به بعدش و ببینه

  نداره اشکالی گفت پرونده قاضی
 کنار بیا شمام

 
  گرفتمش سریع که  کرد حمله اونا طرف به باخشم ارتین
 هالخلق ناقص وجود بی اون..   کردین غلط شماها:  میزد داد و میکرد تقال

  منه عشق وضعه این باعث
  ببینمش؟؟؟ بزارین عاشقشم میگه اومده حاال
  ؟ کردی فرض چی را ما تو:  گفت و آدم اون به کرد رو

  ؟؟؟ کوودن یههه:  زد عربده
 

 ط.فقـ..  ردی...ک فک...ف:  پیچید سالن تو عجیب موجود اون صدای
 یشن؟..م شق..عا..  سالم...ادما.... 

 
 اخالق درس من واسه نمیخواد الخلقه ناقص یه تو:   گفت باعصبانیت ارتین
 بدی

 
  شد جمع اشک موجود اون چشمای تو دیدم وضوح به حرف این باشنیدن

  میشن..  عاشق... ع.. هم..  ها..  الخلقه قص...نا  تی...ح: 
 

 ...  عاشق خوردی گوه تو:  زد فریاد دوباره ارتین
 ها بیمارستانه...     اینجا خبره چه+ 
  میخوایم معذرت بله:  گفتم و برگشتم پرستار سمت به
 

  زود لطفا:  گفتم و  گرفتم محکم آرتینو
  نداره خوشی حال که بینید می
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 راهرو اون بردم کشون کشون آرتینو

  نشوندمش صندلی روی و
 

  ؟ نهک اعتراف چیو همه نمیزاری چرا ؟ شدی دیوونه تو:  گفتم باعصبانیت
 وضعه این باعث عوضی اون:  گفت  میلریزید شمخ از که حالی در
 
 تویی. . نکردی گوش حرفش به بار یه که تویی..  باعثشی تو...  اتفاقا نه: 

 کردی نابود را الینا و کردی یکی به دست حیوون اون با که
 

  شدددد خوووب خوردم گوه   خوردم گوه:  گفت و گرفت دستاش با سرشو
  ندااارم زندگی ماهه سه بخدا
  رفته در دستم از روز و شب

 میکنم چیکار دارم نمیدونم
 

  نشستم کنارش و کشیدم پوفی
 میشه درست..  میشه درست:  گفتم و شونش رو زدم

 
 ::: بعد هفته 0::: 

 
 ::: الینا زبان زا::: 

 
 
  کردم باز چشمامو معده درد و سستی و کرختی حس با
  میدیدم تار
  کردم خم سرمو یکم
  کجاست اینجا
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 دستگاه چقدر
  میکشید تیر چقدر معدم سرمو

 
  نزدیک و شد غوغا به تبدیل همهمه این ناگهان و میومد همهمه صدای

 
 بود یادم چیز همه ولی  بود عجیب
  خودکشی..  مانلی..  ارتین..  موجود اون..  ویال..  شمال
  بیمارستانه اینجا پس

  میکردن چک را ها دستگاه و بودن سرم باالی پرستار و دکتر چندتا
 

  خانوما خانوم اومدی هوش به..  عجب چه:  گفت دکترا اون از یکی
 کردم نگاه بهش بیحالی با

  ؟ اینجایی چرا یا. .. کجاست اینجا میدونی:  گفت و طرفم به شد خم کمی
 ( بیمارستانه) هه بیمارستا:  گفتم و کردم باز دهان کرختی با
 (کردم خودکشی) کرهم کش خو
 

  بگو تر واضخ   نمیشم متوجه:  گفت و کرد کوچیک اخم یه دکتر
  سمتم آورد بیشتر گوششو و

  بگو دوباره میگه این میزنم حرف زور به وضعم این با من اهه
  ؟ بازی مسخره از برنمیداری دست وضعیتم نای تو:  وجدان

  ؟ خوبی..  که هستی توام  عهه: من
  بده  دکترا جواب.  خوبم من:  وجدان

 
  کرد نگاهم باتعجب که گفتم دکتر به دوباره حرفمو

 
  کرد نگاه بهم و گفت چیزی گوشش کنار پرستار
 میومد شیشه به چیزی کوبیدن صدای
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  چیه ببینم تا چرخوندم سرمو
 
 ::::ارتین زبان از:::
 
  دادن جون بهم انگار بازش چشمای دیدن با

  شد تزریق رگام تو خون
  اومد وجود به وجودم تو خوشحالی و شور حس

  شد اشک از پر چشمام
 کرد باز چشماشو روز 1 و هفته 0 و ماه 0 از بعد

  شکرت  شکرت خدایا
 

  تو برم میتونم زد اشاره بهم دکتر
 
  تو رفتم و پوشیدم را مخصوص های اسلب خوشحالی با
 

  ایستادم الینا تخت و دکتر کنار
  میکردم نگاه بهش شور با

  است معجزه یه واقعا:  گفت حیرت و تعجب با دکتر
  کردم نگاه بهش باتعجب

 نحافظشو نصف باید حداقل کردن مصرف که هایی قرص بعد خانوم این: 

 بیشتر شایدم  چندماه تا میرفت
  هوشیاره کامال و یادشه چیز همه ایشون تعجب مالک در اما
 
  خداست لطف:  گفتم خوشحالی با
 البته صد: 
  ؟ بمونم میتونم من: 
  کنه استراحت باید بیمار..  دقیقه 41 تا ولی بله: 
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  کردم تشکر باخوشحالی
  بیرون رفت  کرد ردیف و چک چیزارو بقیه اینکه از بعد دکتر

 کنارش نشستم و آوردم را صندلی
 

 گازگرفتم خوشحالی از لبمو
  بود دنیام همه بازش چشمای

 
  نمک لمسش دوری و دلتنگی ماه سه از بعد تا بردم صورتش سمت به دستمو

  کردم اشکش از خیس رحمی بی با که را صورتی
 

  برگردوند مخالف سمت صورتشو و زد پس دستمو صورتش به نرسیده
  سخته کارم
  را مدت چند این بیارم در دلش از باید
  یادشه چیز همه اون
 بیارم دست به و دلش میتونم چجوری میدونه خدا فقط

 
  ؟ الینا:  گفتم شرمنده صدای یه با پایین انداختم شرمندگی با سرمو
  زدم چنگ موهام به کشیدم ای کالفه پوف نکرد نگاهمم حتی نداد جواب

 ... کردم خواهش...  کن نگاهم الینا: 
  قبرستون:  شنیدم آرومشو صدای

 الاص...  اصال ناراحتی خیلی دستم از میدونم ببین:  دادم قورت دهنمو اب
 وشگ حرفام به حداقل میکنم خواهش ازت ولی ببخشی منو نتونی شاید.... 

  کن
 بی با که بزنم حرف دوباره خواستم نداد جوابی و نکرد نگاهم بازهم

  ندارم حرفاتونو به کردن گوش حوصله بیرون برید لطفا:  گفت حوصلگی
  میکشه تیر داره قلبم میکردم حس
  میبنده جمع منو که واسش شدم غریبه اینقدر کی
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  ؟ الینا:  کردم نگاهش ناراحتی با
  داد تکون بیرون برو عالمت به دستشو و نداد جواب
  رفتم بیرون سردرگمی و بد حال با شدم بلند و پایین انداختم سرمو
  رفتم فرو فکر به و نشستم ها صندلی روی

 
 

  بودن خوشحال الینا بهبودی از رفتن اومدنو همه شب تا خالصه
 لیخی کارم که میدونستم من و کنیم حرکت تهران سمت به فردا بود قرار
  نبود ما خونه دیگه الینا چون تره سخت
 نبودن فکر اما بودم هم من بودن خوشحال خیلی همه داشتم بدی خیلی حال
 میزد قلبم به آتیش کردم که کارایی و الینا
  اومدن در نگرانی از همه زد حرف همه با الینا شب اخر تا

  بود لباش رو لبخند بازم ولی بود شده کم خندش و شوخی
  نمیدید که بودم من فقط

  میشم اب ذره ذره دارم که نمیدید
 نمیداد اهمیت ولی اتاق گوشه میدید منو

 �� �� نمیدید کال که انگار
 

 ::: الینا زبان از::: 
 
 

 رسید فرا بازگشت روز باالخره
 ینا اتفاقات تمام میکردم فکر اشوان حرفای به و بودم نشسته ماشین تو

 گفت بهم رو موقع
 ومال و پول سر زد زمین آرتینو خاطرش به که پسره ونا با مانلی اینکه
 نشدی سطحم هم که موقعی تا:  گفته بهش پسره اون و کردن دعوا امالک

  نیا
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 خاطر به اونا اما میخواد پول مادرش و پدر از ایران برمیگرده مانلیم
 نمیکردن نگاهشم حتی کرده ارتین با که کارایی

 اما هبگیر پول اون از بتونه تا ارتین سمت برمیگرده دوباره این خاطر به
 بزنه کنار منو میخواد نحوی هر به آرتینم با من که میفهمه وقتی
 دوباره بتونه و کنه فراموشش زودی همین به ارتین که نمیکرده فکر

  کنه شروع زندگیرو
 تا شد سخت کارش من دیدن با اما کنه خامش دوباره میتونه کرده فکر

 اومد پیش شمال سفر که موقعی
 
 

 سهمیر ذهنش به فکری ارتین خود ویالی بریم میخوایم که میفهمه وقتی
 

 طرخا به و زمینه اون دنبال که وقته خیلی ارتین ویالی همسایه که مطلعه
  میکشه نقشه باهاش همین

 باشه کشیده انسان یه نمیشه باورم که شیطانی نقشه یه
 اون اصل در بود زمین لدنبا که بود وقت خیلی ارتین ویالی ی همسایه
 نزمی اون ارزش بود دیده که بعد و بود فروخته ارتین به خودش رو زمین

 نمیکنه قبول ارتین اما گردونه برش میخواست نحوی هر به رفته باال
 ود مدت به زمین یک اگر) میکنه رجوع قدیمیشون قانون به همین ی واسه
 او به دوباره باشد اشتهد فعالیت قبلیش صاحب و باشد سکنه از خالی سال

 (میگردد باز
  بود خاص منطقه همان به متعلق فقط که قدیمی قانون یک

 بود نزده سر ویال اون به که میشد ماهی چند و سال یک نزدیک هم ارتین

 برمیگشت مرد آن به زمین نمیزد سر هم دیگر ماه دو اگر و
 ریخته هم به شهای نقشه ی همه ویال آن به مسافرت برای ما رفتن با اما
 بود
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  ریخت نقشه بود ویال همان اهالی از که مانلی دیدن با پس
 اون به مانلی و کنه کمک مانلی به او تا
 

 متوجه ها مامور ازاینکه قبل ما کردن بیرون برای مرد آن بود شده قرار

  بکنه کارهایی بشن
  کرد مانلی کمک با کارو این و

 گزارش و بزاره اختیارش در هارو کلید و کنه آماده رو خانه مانلی اینکه

  بده مارو محل و امد و رفت
  بود نیمه انسان یک که پسرش وسیله به مرد اون تا

 کنه بیرون ویال اون از و بترسونه مارو
  انسان فرا نصف  بود انسان نصف ژنتیکی مشکالت خاطر به پسرش
 طبیعی فرا که ها جن شبیه قدش و صورت از کمی و ها چشم و پایش یک

 هستن
  انسان شبیه ها چیز بقیه و
 
 تهخواس به فرد اون توسط من ترسوندن از بتونه هم مانلی طریق همین به و

  برسه اش
  بده نشون توهمی و دیوونه منو
 سوگولی بشه خودش و کنه دور ازم تینوآر که
 پسره اون پیش برگرده و بگیره پول تا کنه جلب اعتمادشو بتونه و
  

  میشد خودش برای زمین و  میرسید هدفش به فرد اون هم اینطوری
  کشهب باال را اموالش و مال و بشه ارتین سوگولی دوباره میتونست مانلی هم
 

  ردهک خراب کارو چیز یک وسط این ولی
 

  بود عشق اونم
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  طبیعی فرا نصف و بود انسان نصف که پسر اون عشق
 بده انجام  درست کارشو نتونست و شد من عاشق پسر اون
  بکشه منو میتونه که داشت دستور  اون حتی
  نکرد اینکارو اما

  شد عاشق  چون
 
  شده معلوم چیز همه اینکه از بعد

 بافهمیدن اونا اما  برگرده مادرش و پدر پیش خواسته شرمندگی با مانلی

  کردن تردش موضوع
 مونده عموش دختر باهمون و نکرده قبولش هم پسر اون و
  نهمیک زندگی میده را خرجش مانی که تهران در کوچیک خونه یه تو حاال و
  نمیکرده اینکارو هیچوقت نبوده پسره اون به عشق اگه که گفته و

  زده دست هرکاری به عشقش برای و بوده عاشق اونم
 

  کردن بازداشت را پسر و پدر اون
  بشه ازاد دادن رضایت من پدر و مادر اما

  سوخته پسر اون برای دلشون چون
 هم رو مسخره قانون اون و داره کار باهاشون هنوز بوده گفته پلیس اما
  کردن فسخ

 
  دیره خیلی فهمیده ارتین که حاال اما

  ندارم قلبم تو اون به حسی
  کرد نابود ممکن شکل بدترین به منو ونا
  بخشمش نمی من و
 

  ؟ بابا دختر گل بریم:  اومدم خودم به بابا باصدای
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  کردم بیرون به نگاهی
  بودن رفتن آماده همه
  بریم:  گفتم اروم

  افتادیم راه و زد استارت
 
 بودم شده حرف کم شدنم مرخص بعد از

  نبودم بیخیال و شاد الینای اون دیگه
  کنم فراموش نمیتونستم و بودم خورده بدی شکست

  کردم جلوه ضعیف مادرم و پدر پیش
  کردم سرهم مسخره چیز یه و نگفتم خودکشیمم علت
 من اما بشه نزدیک بهم داشت سعی خیلی دوروز یکی این تو ارتین

  نمیخواستم
  مرده  من  واسه  اون
 شد تموم نامرد اون

 
 یگمنم بهش و دارم دوسش میکرد فکر چون کرد یکی به دست مانلی با اون
 توجه زیاد بهش چون گفته و کرد سواستفاده فرصت ازاین هم مانلی و

  میفته راه دنبالت چجوری ببین کن محلی بی اینجوریه میکنی
 بهتره بشی دور ازش میدونه حالش این مسئول تورو اون تازه
 تهمیخواس چون آرتینم و داده تحویلش نمایی مظلوم چاشنی با دروغ مشت یه
  کرده قبول کنم اعتراف من
 اصل در میکنه کمکش اصطالح به که مدت توهمین میخواسته مانلیم و

  بگیره پول و کنه جلب اعتمادشو
  نرسیده هدفش به که
 

  شده تموم چی همه االن
  ببخشم اونارو کدوم هیچ نمیتونم من و
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  کنه دیوونم داشت سعی که مانلی هم
  کشت روحمو هک ارتین و

  میکرد درد سرم
  دیدم کنارمون را ارتین ماشین و کردم نگاه پنجره به
 بیمارستان همش نداشته شب و روز من کمای ماه 0 این تموم بودن گفته بهم

  بوده
  نمیکرد من حال به فرقی دیگه اما

 کردم تماشا بیرونو و اونور کردم رومو
 
 

  نمیدادم محلش من اما کنم نگاهش میکرد اشاره آرتین
  عجیب پسر اون سمت رفت فکرم
 :  گفت بهم ناراحتی و اشک با که موقعی

... تو افتاد رت...مه..  دمت  دی..  که... اولی..  بار همون..ه من...  من

  م...دل
  شدم قت...عاش
 وبر تم...گف ت...به    ونم...برس اسیب ت..به نمیخاستم.. همون سه...وا

 زنم..ب اسیبی..  بهت باشه...ن الزم..  تا
  م..کن ش...گو م.. پدر...حرف..به بودم ور...مجب... اما
  میسوخت واسش دلم

  میسوخت براش دلم خیلی
  نداشت تقصیری اون نظرم به

 .... بود یلهوس یک فقط اون
 

 ایستادیم فودی فست ناهار برای
  شدیم فودی فست وارد مونا و عسل دنبال و شدم پیاده
  میز یه سر  بزرگترا و بشینیم میز یه سر جوونا ما شد قرار
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 شدن اضافه ما به تدریج به هم بقیه و نشستیم مونا عسلو منو
  دبو شده خیره زمین به اخم با و بود نشسته گوشه یه ارتین

 
 شدم بهار با صحبت مشغول و گرفتم ازش نگاه

 گرفت سفارشاتمونو و اومد گارسون
  زمینی سیب و نوشابه با دادم سفارش قارچ و مرغ من
 داد سفارش رو همینا دقیقا هم ارتین و

 احمق کار تقلید
 

  خواسته دلش شاید:  وجدان
 ... خفـــــه شما:  من
 
  کنم مشغول خودمو زدن حرف با کردم سعی سفارشات اومدن تا
 لندهور پسره میکرد نگاهم گاه بی و گاه ارتین و
 
 

 بود گشنم حسابی آوردن غذامونو
 خوردم ازش یکم و کردم باز نوشابمو
  گـــازشـــو جــــــون
 کـــــردم حـــــال
  کردم خالی پیتزام راست سمت روی و برداشتم را قرمز سس
 کردم خالی چپ سمت روی و برداشتم را سفید سس

 ... بــــــــه بـــــــه
  کردم شروع لذت نهایت با و کندم تیکه یه

  بود همه به حواسم
  میریخت سس داشت مونا
 میخورد گاو عین و میکنه چیکار دارع نمیفهمید معمول طبق عسل
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  میکرد باز نوشابشو در داشت بهار
 بزنه برش پیتزاشو تا میگشت کارد دنبال کوروش
  بود پیتزاش تیکه کردن فوت الح در داریوش
 میجویید دهانشو داخل لقمه بود گوشیش تو سرش که حالی در اشوان
 ار بود ریخته یقش روی عرضگی بی نهایت با که هایی سس داشت محمد

 میکرد پاک
 رمندهش مانلی کارای خاطر به جورایی یه بود افتاده که اتفاقاتی بعد مانی
 تقصیر هیچی البته بود غذاش خوردن حال در و نمیزد حرف زیاد و بود

 رقف آسمون تا زمین مانلی ذات با ذاتش و نداشت خبر اصال چون نبود اون
  داشت

 
 و بود خیره پیتزاش به مار زهر برج عین و اخم با که ارتین اخر در و

  میخورد نوشابشو اروم اروم
  
 ایشاال کنه گیر حلقت تو
 

  برسیم خودمون به بسه زدن دید خــــــــوب
 

 �� میکردی کارو این باید اولم از:  وجدان
 
 غذا به کردم حمله هللا بسم یه با
 
 
  خوردم ولع و حرص با را غذا
 بود گشنم حسابی چون داد کیف خیلی
  رفتم بابا و مامان میز سمت به و شدم بلند میز سر از
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 برم نبدی را سوییچ میشه خوردم غذامو من باباجون:   گفتم بابا گوش کنار
  ؟ ماشین تو
 رفتگ من سمت به و آورد در جیبش تو از را سوییچ و داد تکون سرشو بابا
 .... باباجون بیا: 

  شدم خارج فودی فست از تشکر با گرفتم را سوییچ
  کنم باز درو خواستم تا و رفتم ماشین تسم به

  بست درو محکم و در رو گذاشت دستشو ارتین
 
 ارچیک هست معلوم:  شدم سینه به دست برگشتم سمتش به خونسردی با

 ! ؟؟ میکنید دارید
 نم با:  غرید بود کرده چفت هاشو دندون خشم و عصبانیت از که درحالی
 ! نزن حرف اینجوری
 ! چجوری:  گفتم و چپ علی کوچه به زدم خودمو

 ازت بار هزار که من الینا:  گفت و زد موهاش تو چنگی عصبانیت از
  پشیمونم و...  کردم غلط.....  کردم اشتباه که گفتم...  کردم عذرخواهی

 !!!  کردم رو کارا اون چرا که کن فکر خودت با لحظه یه ولی
 ....فق من
 ردمک فکر بهش خیلی اتفاقا : گفتم و جملش وسط پریدم خشم و حرص با

 مغروری حدم از بیش مغروری چون...  کردی کارو این تو.... 
 اشتمند بهت حسی من اگه نمیخواستی........  باشی نفر اولین نمیخواستی

 اتفاقی همچین نمیخواد هیچکس درسته..  بشه خورد غرورت خودت قول به
  بیوفته براش
 بودی کرده باز چشماتو اگه ولی
 ....  منم...  منم که دیمیدی

  بود گرفته گلومو بغض بگم جملمو ادامه نتونستم
 کن تمومش...  بیخیال:  گفتم درد و بغض با و ماشین سمت کردم رومو
 ایدهف کردن قبر نبش...  رسیده پایان به بوده ما بین که هرچی...  ارتین
  نداره
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 محوطه تو صبیشع صدای بشینم میخواستم که همین و کردم باز ماشینو در
  دارم دوستت هنوزم من ولی:  پیچید
 یزدم نفس نفس عصبانیت از و بود کرده باد گردنش رگ کردم نگاه بهش
 زشار برام زمانی یه اعتراف این:  گفتم حسرت با و پایین انداختم سرمو
  بودم شنیدنش منتظر روز هر که داشت
 نداره برام ارزشی ترین کوچک االن
  دادم تکیه صندلی به سرمو بستمو محکم درو

 
 

  کرد چیکار اون نفهمیدم دیگه
 نای تو ارتین حرفای و بود بد حالم...  نمـــیدونــم....  مــــوند...  رفـــــت
  بود کرده بدتر حالمو موقعیت

  میکردم زمزمه دلم تو حسرت با
  بود کرده اعتراف تر زود یکم میشد چی

 
 رفتم فرو ابخو به و شد گرم چشمام اروم اروم

 
  بودیم تهران شدم که بیدار
  خونمون در جلوی

  شدم پیاده باخوشحالی
 باغمون تو دویدم و برداشتم چمدونمو
 میکشیدم فسن عمیق و بودم گرفته دستام دوتا با چمدونمو

  خودمون خونه ، خونه خوش بوی وای
  وااای خودم تخت خودم اتاق
  اتاقم تو باال دویدم تو و پریدم کرد باز درو بابا تا
  خوشگلم اتاق جوووون اخ

  روتختم پریدم کنارو یک انداختم چمدونمو
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  بستم چشمامو و کردم بغل و بالشتم محکم
  بود04 تقریبا ساعت

  بودم خسته بازم اما بودم خوابیده اینکه با
  بدم بدنم به قوس کش میخواست دلم فقط و بود کوفته بدنم

 بود تهکوف بودن ماشین تو و  سرم قرصو و بیمارستان خاطر به بدنم اونقدر
  برد خوابم بودم نزاشته روهم چشمامو هنوز که
 

.................................. 
 

  دیرینــــــگ
  دیرینـــــــگ

 دیریـنگ دیرینگ دیرینگ دیرینگ درینگ
  دیریـنــگ دیـــریــریـریــنگ

 ...........دیــــریـ
 

  اههههههه
  میگشتم گوشیم دنبال بسته چشمای باهمون

  جیبمه تو اومد یادم گشتن کلی از بعد
  کردم وصل تماسو آلود خواب و حوصله بی و بیرون کشیدمش جیبم از
 
  ؟! هــــوم: 
  مسلــــا ــ

 ��آرتینه اینکه..  اینکه  ببینم وایسا عه
 

  کارش رد گمشه بره که بده محکم جوابشو  شدی هول نفهمه  باش اروم
 
  بگو: 
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  ها واجبه سالم جواب:  گفت باخنده
 دارهن ثواب تنها نه..  تو مثل آدمی سالم جواب: گفتم حوصله بی و بیخیال

  داره ام کفاره بلکه
 ! محترم؟ اقای امرتون

 
  کرد وجور جمع خودشو بازم اما بود خورده جا لحنم از
  ؟ بیکاری امروز ــ 
 ��باشه خب   صبحه 01 اوه اوه  کردم ساعت به نگاه یه 
  توچه به: 
  شدی ادب بی اینقدر چرا ــ 
  دیدم که کین فضوالم ببینم خواستم: 
  باش ادب با دیدی که حاال خب ــ
  میکنم قطع وگرنه گوب کارتو....  نمیکنی تعیین تو: 
 بیام امروز بیکاری اگه...  بزنم حرف باهات میخوام...  هوووووف ــ

 زد حرف بشه....  بشه که جایی یه بریم دنبالت
 

 ..  ندارم کاری هیچ عالی جناب با من که اوال:  گفتم عصبانیت و باحرص
  ندارم حرفات شنیدن به ای عالقه دوما
  ارمد کار کلیم نیستم بیکار سوما

 زتا دارم..   الینا من نمیگیرم وقتتو زیاد ؟ نداری وقت ساعتم یه حتی ــ

  میکنم خواهش
  بای برسون سالم عسل به...   نه گفتم: 

  پیچید گوشیم تو فریادش صدای کنم قط تاخواستم
 ! ؟ روانی چته:  گفتم و گوشم به چسبوندم را گوشی

  بزنم حرف میخوام میگم بهت دارم ــ
  ندارم تو با حرفی میگم بهت دارم منم: 
  میزنم حرف من...   نزن حرف تو ــ
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  ندارم  شنیدنشونم به ای عالقه: 
 :  شد ملتمس لحنش

  میکنم خواهش الینا ــ
  اخه این به من بگم چی هووووووووف

  میدم خبر بهت بکنم فکرامو....  حااال باشه:  گفتم بیحوصلگی با
  بیا میکنم خواهش ــ
  بای  برسون سالم..   میگم بهت کنم فکر گفتم..  دیگه نشو پرو: 
 کردم قطع رو گوشی کنه خداحافظی بدم اجازه اینکه قبل و
 

  احمق هویج پسره
   پوکوند حوصلمو زد سرصبحی

  شدم بلند و تخت رو کردم پرت رو گوشی
  آوردم در وسایالشو همه و چمدونم

  مپوشید کمرنگ صورتی ست یه و گرفتم دوش یه
 تیشرت و شلوارک
  ریز آرایش یه کردم پام صورتیمم خرگوشی های دمپایی
  شد اوکی

  کردم رها دورم موهامم
  میشه خشک خودش

 
 یب صبحونه وگرنه باشه اومده خانوم اعظم خداکنه  بیرون رفتم اتاقم از

  صبحونه
  شدم اشپزخونمون وارد
  بود آماده  میز  عه
  افتادم خونشون و عسل یاد هم شدم تر نهگرس هم شده چیده میز دیدن با
 
 میخورد خر عین و میز رو میپرید که
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 بخیر یادش
  خوردن به کردم شروع و نشستم میز پشت

  نمیداد مزه تنهایی چرا نمیدونم
  بود جوری یه

  میکرد درد هنوز ام احمقانه خودکشی اون خاطر به معدمم تازه
 
  میگرفت درد بیشتر خاطرات دنآور یاد به با قلبم درد جورایی یه اما
 بودم ارتین عاشق من
 ....  اما

  نمیدونم
  دارم دوسش و متنفرم ازش االن

  کدومه نمیدونم
  بگذرم ازش سخته خیلی که هست قلبم تو بهش نسبت کینه یه اما

 نمیکنم فراموش توهیناتشو و تحقیرا هیچوقت
 کرد خورد منو کلمه واقعی معنای به اون

 
  هووووف

  شد کوفتمون صبحونه لقمه یه
 بیرون رفتم و شدم بلند

  برگشتن دیروز همین انگار نه انگار که منم بابای مامان
  سرکار رفتن باز
 
  افتادم ارتین یاد
  ؟ بیاد بگم
  میرم مخود نه

  که نمیکشم خرو اون منت
  میام که گفتم بهشو زدم زنگ و باال رفتم
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  کردم مشخص قرارم محل
  میام خودم نه گفتم فالن و بیام من گفت هرچیم

 
  رنگ کم خاکستری شال و سفید ای پارچه شلوار و بلند صورتی مانتو یه

 فانتزی خاکستری کفش و  صورتی کیف
 دیگه نمیخاستم ارایش
  شده خراب لبم اینجای  نه ولی
  زدم صورتی رژ یه و کردم پاک کامل لبمو کن شیرپاک با

  شد حاال اهااا
  خالص و عطر یکمم

 
  کجاست خانوم اعظم نمیدونم
  ولش
  میام و میرم منم نیستن عصر تا که بابا و مامان

  رفتم زنان قدم سرکوچمون تا و بیرون اومدم خونه در از
  دادم درسوآ و گرفتم تاکسی یه
  دارم استرس اینقدر چرا میکردم فکر باخودم راه طول تو

   بابا دیگه ارتینه
  که ندارع ترس
  نیارم در بازی ضایع  کنم رفتار عادی باید
  عادی خیلی

  سرد و تفاوت بی البته و
  میکنه سواستفاده ببینه نرمش یکم تا موذمار اون چون

 ♀�😡� توسرش خاک
 

  شدم پیاده و کردم حساب تاکسیو پول
 موند یادم و اومد خوشم و دیدم توراه روز یه رو شاپه کافی این
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 رتینا هم و ببینمش هم که گذاشتم قرار اینجا همین واسه بودم نیومده تاحاالم
  بزنه حرفاشو

  نبود شلوغ خیلی شدم وارد
  رفتم رنگ آبی دونفره میز یه سمت
  شدم اورانگوتان اقای منتظر و نشستم

 
 �� الی:  جدانو

 �� بله:  من
 ��باش جدی:  وجدان

 �� راستم  آره  اوه:  من
 

  کردم اخم یکم و نشستم صاف
  ندم سوتی باز که کنم تمرین

 
  ؟ دارین میل چی+ 
 
  کردم نگاه گفت اینو که گارسونی به

  ؟ بدم سفارش
  زشته نهههه

  میدم سفارش بعد...  هستم کسی منتظر:  گفتم جدی باصدای
  شد دور و داد تکون سری رسونهگا
 

  دارم دردسر کوچیکم مسائل این تو همیشه من اوووف
  این پس موند کجا
 کردنش دیر به نه اصرارش اون به نه

  نیست هیچکی ببینه بیاد برم پاشم میگه شیطونه
 یابو
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 مشامم تو سردی و تلخ عطر بوی که میزدم غر باخودم همینطور داشتم
  پیچید

  خودشه
 میاد سمتم به داره که دیدمش و چرخوندم سرمو
  اومد خودش از زودتر عطرش بوی البته
  واال میدونم چه
  گرفته تاکسی شاید
  میکردن نگاهش دخترا همه
  قوریتونو بابا چشمای اون بخوره موش
  میخورین رو منه مال که چیزی که

  ؟ جاااان
  ؟ من مال

 ؟ ارتیییین
  میبری آبروتو همش که میکنی رو کارا همین..  دیگه همینه
  بااااااش آدم احمق
  نشستم سرجام تفاوت بی و دادم قورت دهنمو اب
  بود ظاهر حفظ فقط این البته

 
  سالم+ 

 سالم:  گفتم کنم نگاهش اینکه بدون
  نشست روم روبه

  ؟ خوبی:  گفت و زد لبخندی
  ممنون:  گفتم و زدم زل توچشماش خونسرد و تفاوت بی
  بپرسم حالشو منم داشت انتظار کنم فکر
 نوچ ولی
  نه یا خوبه که جهنم به
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  کرد ظاهر حفظ و بود خوبی بازیگر اونم اما خورده جا یکم بود معلوم

  زد صدا و گارسون اشاره با
 ایستاد میزمون کنار اومد پسره ونهم
 
 ..  منتظرتونن که هست مدتی جوان خانوم این...  اومدین خوش+ 

  بفرمایین
  ؟ اره:  گفت و کرد اخمی آرتین
 دادم تکون سرمو
  میکنم جبرانش االن خب:  بزنه لبخندی کرد سعی
 کیک و شکالتی بستنی دوتا:  گفت اخم باهمون و گارسونه اون به کرد رو
  شکالت پودینگ و مخصوص شکالت سس اضافه به....  ردوییگ

  شد دور ازمون و گفت چشمی گارسونه
 

  شکالت شکالت اینهمه چخبره:  گفتم باغرغر
 داره زیرنظر تورو کی از زپرتی پسره این:  گفت خشم با توجه بی اون اما
 !؟؟ داره آمارتو که

  مثال کرده گل غیرتش
 یرتغ نشو غیرتی من واسه که اوال:  گفتم و گرفتم جانبی به حق قیافه

 منتظرت گفت فقط اون ؟ آمار کدوم دوما...  دیدم مهمش توجای واقعیتو

  گفتم بهش خودم که اونم بودم
  نکنی دیر میخواستی بودی نگران خیلی تو

 بیشتر خیلی...  کشید طول کردم تصادف راه تو الینا:  گفت و کشید پوفی

 تاخیر دقیقه 01 با خودمو و کردم جمع تهشو و سر پول با ولی میکشید طول

  رسوندم
 کردم نگاهش چشمی زیر
  بیچاره بچه
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 اروحرف این که اینجا نیومدیم...   حاال خب:  گفتم و کشیدم عمیقی نفس
  بشنویم رو عالی حضرت حرفای اومدیم...  بزنیم

 نه یا خوبه حالم نپرسیدی حتی:  گفت کردو نگاهم غم با
 گنده و مر و سر وقتی کل عقل:  گفتم و کردم بهش سفیهی اندر لعاق نگاه
 !! ؟ بپرسم باید چی واسه دیگه...  نشستی اینجا

 
 ...  کن ولش باشه:  گفت و کشید هوووفی
 خوب لطفا...  مهمه  حرفامم..  بزنم حرف باهات که اینجا اومدم امروز
 بده جوابمو تفکر و بادقت و کن گوش

 بزنی حرف قلم لفظ من واسه نمیخواد تو حاال:  گفتم بدخلقی با
 ببینم بگو حرفاتو زود

 
  عاشقتم من الینا:  شد خم جلو به یکم و میز رو گذاشت دستاشو

 

  لحظه آن در من قیافه این اخر در و(�😡😡😡😡😡😡�)
 

  بگه صراحت این به نمیکردم فکر هیچوقت
 میزد تند تند قلبم
  ؟ نمیخاستی همینو مگه لعنتی چته
  ؟؟؟؟ ندادی کشتن به خودتو همین خاطر به مگه
  نشدی؟ تحقیر عمرت تمام اندازه به این خاطر به مگه
  کرده دعواهاشو باهاش و دستش کف گذاشته رو مانلی حق ارتین
  بخشیدیش که توام
 ؟ ناراحتی چی از  ؟؟ چی پس
 بودت هگذاشت خماری تو ارتین اینکه اندازه به هیچی از تو بدبخت کن قبول

  نیستی ناراحت
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  اومدم بیرون ازفکر و زدم پلک چندبار
 که بخ...  خب:  گفتم نلرزه میکردم سعی که باصدایی و گرفتم گاز لبمو

  چی؟
 یکننم چیکار عاشقن که اونایی!   خب که خب:  گفت و کرد بهم جذابی نگاه
 ؟
  زدم زل بهش گنگی با

 بهشون که  هستن مطمئن رصدد 011 حسشون از واقعی عاشقای:  داد ادامه

  میده جوالن عشق نام به حسی دلشون در و عاشق میگن
  میخوان خودشون برای همو اونا پس
  خوووودشون فقط
  نیستم مستثنا قاعده این از منم
 
  ؟؟؟ بگی میخوای چی:  گفتم گیجی و اخم با
 

  بگم میخوام:  گفت و زد لبخندی
 خاستگاریت بیام میخوام و عاشقتم

 
  موندم حرکت بی و ثابت
 المح میگفت بهم و میزد بودن دیوونه تهمت بهم داشت دیروز تا که کسی

 میخوره بهم ازت
  ؟خاستگاری بیاد میخواست حاال
  ؟ کنم باور
 چاکه چاک قلبم و اس گرفته دلم زبونات زخم از نوزمه من لعنتی
  بیام کنار باخودم نتونستم هنوز

  چطوری تو اونوقت
 نمیشه باورم وااای
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 کی فقط تو:  گفتم اروم خیلی و کردم نگاه وخوشحالش مشتاق چشمای به
 خودخواهی آدم
 الینا:  زد صدام که برم خواستم و شدم بلند

 غم و التماس..   پرخواهش
 

  ایستادم فقط و نگفتم چیزی
  نشده تموم حرفام هنوز من... بشین میکنم خواهش:  گفت   شد بلند
  نبود توشون خوشحالی از اثری دیگه..  کردم نگاه شچشما به
 

  نیست خوب زیاد حالم..  برم میخوام من:  گفتم و پایین انداختم سرمو
  کردن وصل بهم برق انگار که گرفت دستمو
  نزن دست من به دیگه:  گفتم و کشیدم تمودس باشدت
  دیگه...دیگه
 به و بگم نتونستم خاطرات یادآوری و سنگین بغض خاطر به حرفمو ادامه
  رفتم در سمت

 
  بود توجه بی اینقدر چطور

  ناباوریم و شوک تو هنوز من...  من
  بیام کنار باخودم نتونستم هنوز
  نبخشیدم اونو هنوز
  ارتین اما
 ؟ میکنه خاستگاری من از  من خراب حال به هتوج بی
  ؟ حاالاااا  ؟ حاال

 خیابون اونطرف رفتم و کردم پاک اشکامو
 

 بود کوچیک تفریحی بوستان یک
  شدم واردش و زدم لبخندی
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  درپی پی و بلند  میزد صدام ارتین
     میشنیدم

  نبود مهم ولی
  بشنوم نمیخواستم

  بزنم بیخیالی به خودمو کردم سعی
  بشه تموم باید من برای اون
  باید

 ببخشمش که تازمانی حداقل
 

  نشستم چوبی نیمکت یه روی
  کردم نگاه برم و دور به
 

  بود دنجی جای
  پاهام رو گذاشتم کیفمو و دادم تکیه

  شدم خیره روم روبه به و کردم پاک اشکامو
  بودن مسافر انگار که بودن خانواده یه

  نبود ما شبیه صحبتاشون و هلهج نه و لباس نه چون
  شادن چقدر حالشون به خوش
  کنم زندگی فکر و دغدغه بدون بتونم منم شده آرزوم

  ؟؟؟ میشه یعنی   خداا ای
 
  نمیدی؟ محل...  میزنم صدات هرچی چرا+ 
 

 هییییع
  ارتین دیدن با و برگشتم عقب به باشتاب

  کردم اخم بود دستش سینی یه که
  روانی ترسیدم...  تو چته:  گفتم حرصی لحن با
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  صندلی روی نشست و اینطرف اومد
  کردم نگاه دستش سینی به
  شکالتی سس و بستنی و پودینگ و شکالت و کیک عالمه یه

  شکالت چقدر
 ؟ اینجا اومدی سینی این با چی واسه:  گفتم و کردم جمع قیافمو

 
  ریخت سس روش و برداشت رو شکالتی بستنی

  ریخت ظرف باالی از ها سس از یکم که
 خالصه چه..  اوه اوه:  گفت و زد لیس هاشو سس و باال برد لیوانو سریع

 المصب
  زنممی حرف دارم باتو:  گفتم و زمین رو کوبیدم پامو عصبانیت با
  بزن حرف بعد بشین:  گفت و کرد نگاه بهم
  ها نده دستور من واسه:  گفتم و کردم اخم

 دقیقه 1..  دارم کار جایی یه من...  باش اینا مراقب بشین:  گفت و خندید

  برگشتم ای
 
  گذاشت نیمکت روی رو سینی باعجله و شد بلند
  مبر میخوام من...  کجا کجا:  گفتم شده گشاد چشمای با

 اونطرف رفت دوید و میام زود:  گفت و خورد و بود شده سسی که دستشو
  خیابون

 
  دیوونه پسره وااا

  نیمکت رو نشستم
  یعنی داشت چیکار

  خریده براچی چیز همه این
  نشستم صاف و انداختم باال ای شونه

  میکردم سرما و لرز احساس من یا بود سرد نمیدونم
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  کردم جفت پاهامو و کردم بغل خودمو
  بودم پوشیده تر ضخیم چیز یه کاش
 .... نمیدون من اصال

 و وحشی چشم دوجفت با و برگردوندم سرمو هام شونه شدن گرم بااحساس
  شدم رو به رو شور پر
  بودیم غرق هم نگاه تو
 
 و بود هام شونه روی ارتین کت و بودم کرده بغل خودمو که همونطور من

  بودم چشماش به خیره و  بود گشتهبر عقب سمت به سرم و بدن
 مخ طرفم به و بود نیمکت پشتی روی دستاش دوتا که حالی در ارتین و

  بود خیره چشمام تو و بود شده
 

    بود عجیب نگاهش
 اون. ... نگاهش ولی بیارم در بازی شیفته خود یا کنما بازی سبک نمیخام
  عااااشقتمممم:   میزد داد لعنتیش نگاه
 ! ؟ چی من نگاه اما
  ؟ میزد داد منم نگاه
 همیکن ظاهر حفظ و دلخوره اونم اینکه یا کنه رسوام داشت قصد منم نگاه
 نشون یخی و سرد دریاچه یه و دلم خاکستر زیر عشقو داغ عطش اون و

 میده؟؟؟
 

  شد زلزله....  لرزید دلم که زد لبخندی
  نابودی عنیی..   خرابی یعنی کوچیک زلزله یه من ویرون قلب اون تو
 

  نکن رسوا خودتو الینا
  باش جدی الینا
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  الینا    الینا    الینا
  دیگه شو خفه وجدان
 اااههه

 
  نشستم اینجا که من...  واا:  وجدان
  نشسته کنار یه خدا بنده این...   بابا اره دیدم کردم نگاه
  بود کی پس

  هرکی  بابا وللش
  چه من به
 
  کردم رو شکست البته و خطر احساس ارتین صورت اومدن جلو با
  کشیدم عقب خودمو سرعت به

  نشستم صاف و کردم مصلحتی سرفه
 

  زد دور را نیمکت و کرد ای خنده تک ارتین
 دوتا و شده سرخ زمینی سیب ظرف دوتا شدم متوجه که کردم نگاهش
  دستشه همبرگره بود معلوم بوش از که ساندویچ
  بودم ندیده ناروای که بود پرت حواسم اونقدر

 
  پاهاش رو گذاشت رو سینی و کنارم نشست
  میکنی چیکار: گفت که دربیارم را کت خواستم
 سرما خب....  خب سرده:  گفتم نلرزه صدام میکردم سعی که درحالی

 ... میخ
  باش راحت..  نیست سردم من...  نمیخواد:  گفت و حرفم وسط پرید

  پیچیدم دورم بیشتر را کت خواسته خدا از و دادم تکون سرمو
 خدا ای:  گفت و کرد ای خنده که
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  نگفتم چیزی و کردم نگاهش اخم با
  من واسه میشه پرو زود
  تصورت تو میکردم پرت را کت این نبود سردم اگه
 دهن نشون کنجکاویشو و باشه تفاوت بی لحنم میکردم سعی که حالی در

 همهاین چی واسه مثال االن:  گفتم و کردم ساندویچا و شکالتا به ای اشاره

 �😡� ؟ خریدی چیز
 �� تو واسه:  گفت و کرد نگام خیره
...  مگه گاوم:  گفتم بودم کرده عن خودمو معروف قول به که حالی در

 �😡�!! بخورم؟ چجوری زوچی اینهمه
  وسطمون گذاشت رو غذاها و سینی و اونطرف رفت یکم و خندید

  ��میکردن قاطی باهم غذاهارو بود فیلمی یه یادته:  گفت و کرد نگاه بهم
 �� ؟ خب:  گفتم فیلمه اون بایاداوری و کردم فکر یکم

 ینمبب میخوام....  خب که خب:  گفت برداشت زمینی سیب یه که همونجور

 �😡� میشع ای مزه چه
 ��بدی؟ کشتن به خودتو میخوای ــ

 ��دقیقا اره:  گفت و ریخت شکالتی سس روش  رو زمینی سیب
  دهنش تو کرد را چندش زمینی سیب و خندید روانیا عین

  برس هات بنده داد به خودت خدایا نچ نچ نچ:  وجدان
  بود خل اولشم از اینکه:  من
  میکردم نگاه شادش قیافه به هیسفی اندر عاقل نگاه با

  میکرد چه چه و به به و میخندید خال عین
 �� برم میخوام من شد تموم بازیات مسخره اگه:  گفتم و نشستم صاف

 �� بخوریما باهم گرفتم اینارو..  کجا..  عه:  گفت و کرد نگاه بهم
  کردم نگاه چشمم گوشه از بهش
 ؟ بود نبود بدی بچه

 ��آشتی برای خریده خوراکی ها بچه عین رفته اخی
 خوشمزس بخور بیا:  گفت و شکالتی سس تو زد زمینی سیب یه
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 بود اغوند خیلی زمینیه سیب قیافه کردم نگاهش یکم و گرفتم ازش باتردید
 باشه خوب مزش خداکنه

  خوردمش ضرب یه 
 خوبه نیس بـــد..   اممم
 میشه باحالی مزه
  بود چطور:  گفت ذوق با

 نیست بـــــــد:  گفتم عنی التح باهمون
 اش مزه عالیه...  بابا نخور گوه:  گفت یهو و خندید

 

 �😡�:  وجدان

 �😡�:  من
 
 تربییییییت بی

 �🗣� ؟ االن کردی میل گوهی چه:  گفتم خشن و کردم نگاهش اخم با
 میگم چیو فهمید و کرد نگاهم باتفکر

 �😡� کردم شوخی بابا هیچی:  گفت و زد لبخند سریع
 

  نشه تکرار دیگه:  گفتم باجدیت
 زیبا بانوی چششم:  گفت و دستم داد زمینی سیب یه دوباره

 �😡😡�:   من
 

 ��نیست ما جای دیگه اینجا..  بریم پاشین عزیز های خواننده:  وجدان

  ��چیشد..  وااا:  من
 من میگی که میخوری گوه..   میشی خر هی خر عین که خر تویه:  وجدان

 �😡� خر منمیش خر

 �🗣�شد خری تو خر چه:  من
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 ....   مرگ وجدان
 
  خوردیم زمیـنیارو سیب ته تا

 بود باحال و جدید خیلی مزشون
 رسهب چه بود پرو خیلی همینجوریش بچه اون چون  نگفتم اون به من البته
  کنی ترش پرو اینکه به
 

  خوردیم و  کردیم نصفه پودینگارو
  بخورم ساندویچ میخواستم و بود گرسنم خیلی

 کردم باز را ورقش و برداشتم پرویی با ساندویچو
  پس چی بستنیا:  گفت و کرد نگاه بهم ارتین

  دنیا اون رفتم انگار که زدم ساندویچم به کوچیک گاز یه
  بود لذیذ خیلی واااااای

 خواممی...  گشنمه من:  گفتم و کردم پاک بود مونده کاهو یکم که دهنمو دور
   بخورم ساندویـچ

  ؟ دیگه نمیخوای پس:  گفت و نیمکت رو گذاشت ساندویچشو
 االب انداختم سرمو بود کرده باد هام لپ که تاجایی بود پر دهنم که حالی در
  نه یعنی که

  شد بلند و داد تکون سرشو
  ها باغچه اونطرف رفت برداشت بستنیارو
  کردممی نگاه شده ریزه چشمای و بادقت بهش میلومبوندم دولپی که همونجور

 
 کنه غلطی چه میخواد یعنی

 
  شونبه داد بستنیارو و شد خم بودن کرده اندازپهن زیر که خانواده یه کنار
  عههه
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 دوقلو انگار که وپسرشون دختر به دادن و کردن قبول تعارف باکلی خانواده
  بودن
 گوگولی و ناز چه جااان ای
 

  برگشت و گفت دیگه مذخرف چندتا ارتین
 کشیدم سر و برداشتم نوشابمو

 
  گشنمه خب....  نکنین نگاه اونجوری
  کرد باز ساندویچو اونم و کنارم نشست
  هوشمومد..  اُفـرین:  گفتم پر بادهن

 (اومد خوشم...  آفرین)
  چی؟:  پرسید چشماش با و کرد نگاه بهم
  ایول:  گفتم و چشمم با کردم اشاره خانواده به
 

  فهمید مومنظور و کرد نگاهی
  خندید

 
  ساندویچش خوردن به کرد شروع اونم

 
 حتی که دادم جاش اینهمه تودلم کی از ؟ میشناختم پسرو این کی از من

  بخونم میتونم و بلدم نگاهشم
  میشه تر کمرنگ داره هرلحظه ام کینه چرا....  شدم اینجوری چرا
  بودم شده کالفه

  آشغال سطل تو تمانداخ و پوستش و خوردم ته تا ساندویچو
  آشغال سطل تو پرتابیدم اونم و خوردم آخر تا نوشابمم

 
  بود کرده تموم تر زود خیلی میخورد گودزیال عین که ارتینم
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  شد بلند و گفت اخیشی یه
 ..  برم باید دیگه من...  غذا برای ممنون:  گفتم و شدم بلند منم
   کتت اینم

  سمتش به گرفتم و آوردم در کتشو
...  هبیار ماشینو نگهبانا از یکی زدم زنگ:  گفت و کرد نگاهم خیره میک

  میرسونمت کن صبر..  برسه که االناست
 ...  من اخه:  کنم مخالفت خواستم

 ودمخ بمون پس...  نشده تموم هنوز منم حرفای:  گفت و حرفم تو پرید اونم

  میرسونمت
 
 اههه اخه این به من بگم چی

 
 هم..  بزنیم قدم:  گفت و هام روشونه انداخت دوباره و گرفت ازم کتو

  کنیم صحبت هم بشه هضم ناهارمون
 ؟ خوبه
  نگفتم چیزی و انداختم باال ای شونه

 
  یمبر پس:  گفت و زد ای بامزه لبخند
  افتادم راه کنارش و دادم تکون سرمو

 
 و نمیرم حاشیه..  بزنم حرف رک و صریح و پرده بی میخوام الینا  ــ 

  مطلب اصل سر میرم
 
  اوهوم ــ
 
 خیلی من. .. بیفته اتفاقات این نمیخواست دلم هیچوقت من...  شوکول ببین ــ

  بودم عاشقت هووو..  خیلی.. 
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  هستم و
 تمنمیخواس من..  نمیکردیم باور ماها و میدیدی را پسره اون تو که موقع اون

 شهب توهین بهت اگه میکردم فکر...  نبودم بلد راهشو ولی بزارم تنهات
 از تو که میزد سرم به هم گاهی راستش خب...  میداری بر دست خودت
 و .. بری در کردنت بازی نقش زیر از که میزنی حرفارو این داری قصد

 و نداری من به ای عالقه اصال تو که میشد این معنیش بود اینجوری اگه
 این دیدیمش هممون که شب اون استخوون اون ولی میداد آزارم خیلی این

  میکرد نقض حرفارو
 
 حتی میدونی...  نخوای منو تو ترسیدم ولی بگم بهت میخواست دلم من

 که من .. دارن واهمه نه بگه بهشون عشقشون اینکه از آدمام بزرگترین
 ...  دارم خود جای دیگه
 خودم به نسبت حست از جایی یه جوری یه میخواست دلم همون واسه

 ..  بشم مطمئن
  نبودم بلد لعنتیشو راه..  راهش که گفتم ولی
  شدم وارد راه بدترین از همون واسه
   حسادت  

  میکنه حسادت مطمئنا بخواد منو اگه گفتم
  شدم شل منم گفت اینو مانلی وقتی و
  تو خاطر به

 ینکها مثل  کنه جبران عشقم به من رسوندن با میخواد و پشیمونه که گفت
  میکنیم بازی نقش داریم ما داشت خبر
  نیست مهم ایناش حاال

  نکردم قبول اول گفت اینو وقتی خالصه
  بهش اعتماد بود سخت  بودم خورده زخم دختر این از من
 دیگه دلم چون..  کنم قبول شدم جبورم بهت عشق خاطر به باالخره ولی

  نداشت طاقت
  نه یا داری دوسم میفهمیدم باید
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 یکارچ مانلیم با وقتی که بود تو پی حواسم من میرفت پیش که همینجور
  چیه العملت عکس میکنی

 و  کنه خراب من پیش تورا که بود این پی در آشغال اون....  مانلی اما و
  بده جلوه دیوونه بقیه جلوی
 و  همیدون مسبب تورو اون و میبینه تو چشم از چیزو همه الینا میگفت مدام

 .... 
  بودم شده سرخورده شدت به حرفا ازاین

  میکرد خراب حالمو حرفا این و بودم عاشق یه
  نبینی آسیب من خاطر به تا بگیرم فاصله ازت خواستم اولش
  کردم بدتر و نشد بازم بعدش اما
 عکس یه کنم مجبورت شده هرجور تا کردم تر صمیمی بامانلی رابطمو و

  بدی نشون العملی
  ببینی آالچیق تو مارو فقط بود قرار اخرم شب اون
 اون و شد پیشقدم کردنت اذیت برای و تو دیدن با حرومی مانلی اون اما

 ....  رو بوسه
 ..  هوووو

 با ماا کنم بارش درشت چندتا خواستم گرفتم فاصله زود و نبوسیدمش من

 .. . میکنی کار چه ببینم تا بدم جلوه طبیعی خواستم و...  نشد تو دیدن
 چیه العملت عکس

 
  باشه خودکشی العملت عکس که نمیدونستم....  که نمیدونستم اما

  زد چنگ موهاشو و پایین انداخت سرشو حرف این با همزمان
 حرفا این گفتن سخته براش بود معلوم

 
  بودم افکارم غرق و بود پایین سرم منم

  کنم چیکار باید نمیدونم
  داد آزار منو عشقش خاطر به و بود عاشق ارتین
  داد آزار منو عشقش برای و بود عاشق مانلی
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  چی من پس
 میشه چی من شکسته دل...  چی ریختم من که اشکایی....  چی من عشق

 پس
 

  بگم چی موندم واقعا....  کنم چیکار
  توهمه اخماش و فکره تو سخت اونم که دیدم و کردم نگاهش یواشکی
  هووو:  بیرون دادم محکم نفسمو

 
  شنیدم آرومشو زمزمه صدای که میرفتم همینجور داشتم

 
  رفت نفسم دیدم تورو

  رفت دستم از تنگم دل                        
  مـن احساس بود عاشقی

  من واسه عشقی توخود                     
  دوره ازم ـــــمعشق خدا

  صبوره چه قـــلبم خدا                       
  قلبـــــم توی اینجا خودت

 دوره اینقدر دستات چرا                   
 
 سرم به آوردی چی

  درم به در من عمره یه که                
  شده جوری هر دیگه

  ببرم باید تورو دل                      
 سرم هب آوردی چی

  سرم به آوردی چی                       
 سرم به آوردی چی

  ترم دیوونه همه از که                     
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 جنون ازاین حاال
  بگذرم نمیخوام                           

   سرم به آوردی چی
 سرم به آوردی چی                     

   
  دارم غم من تونباشی

  دارم قلبم با دل درد                         
  مـــــیمونــــم تنها

 بــــــاز ولی                
  نمیزارم تنها تورو                           

  جنونه عین حسمون
  عاشقمونه خداهم                            

  حس این همیشه دارم دوست
  ونهبم روزا این مثل                           

 
  بود خواننده خود عین درست و بود قشنگ و وار ملودی خیلی صداش
  کردم بغض خل منه براچی خدایا
  الینا کلت تو خاک عههه

 
  نیست دیدم کنم نگاهش برگشتم

  رفت کجا وا
  میکنه نگاهم خیره داره و ایستاده دیدم عقب به برگشتم

 
  شده مظلوم چشماش چقدر
 خوشگله چقدر
  من که میزد داد رو چیزی همون چشماش چقدر
 ندیده کسی و میزنم داد دارم وقته خیلی
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 و کرد باز هم از دستاشو...    میدیدم چشماش تو را اشک حلقه وضوح به

  دارم  دوست  الینا:  گفت بودم ندیده زشا تاحاال که بغضی با
  خول یا بودم شده هیپنوتیزم نمیدونم

 بغل تو دیدم اومدم خودم به وقتی سمتشو داد هول منو بود که هرچی ولی

  میره صدقم قربون گوشم کنار داره و نرمشم و گرم
 دادم گوش بودم منتظرش ها مدت که نجواهایی به عمیق و بستم چشمامو
  عشق و عشق و میداد عشق بوی همش که نجواهایی

 
 ...  نه یا میکنن نگاهمون مردم....  هستیم کجا نبود مهم برام
 وشآغ که شیرینی خلسه از   خواستم نمی وجه هیچ به که بود مهم این فقط

  بیام بیرون بود آورده وجود به واسم گرمش
  شبم هر رویای  بود رویا عین
  ؟؟؟  بود رویا

  باشه رویا  نداشت اشکال
  بمونم رویایی رویای این تو شده ام دقیقه چند برای میخوام
 مست منو و میخوند گوشم زیر عاشقانه که هایی عاشقانه تو بشم غرق
  میکرد

 
  خیلی...  داشت خجالت

  بود ناپذیر وصف گرفتم که آرامشی و لذت اما
  ؟ اینهاست جز چیزی عشق آیا و

 چی گرمش و نرم آغوش جز قشعش از... مردش از دختر یک مگه
  ؟ آرامش و امنیت جز به میخواست

  کنار به دنیا قدرت و ثروت و پول
  طرف یک من عشق
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  خودت مال بهشت خدایا

 ️❤�� دارم را بهشت از بهتر دیگه من
 ناالی:  زد لب و گذاشت بود بیرون شال از که موهام از قسمتی روی سرشو

 ببخش منو..  پشیمونم چی عین بخدا...  کردم غلط..  میخوام معذرت من
 ... ببخش منو فقط...  میکنم غالمیتو عمرم آخر تا.. 

  بود دار بغض صداش
  داشت پشیمونی خیلی

 
  ؟ ببخشم

  ؟ نبخشی ایمیخو و اومدی آغوشش تو
  بغلش؟ اومدی چرا پس نمیخواستی اگه

  ؟ عجیب کارهای این بود عشق خاصیت
  کردم نگاهش و گرفتم فاصله ازش یکم
  میکرد نگاهم مشتاق و بود اشک حلقه چشماش توی
  نیست مشخص باخودش تکلیفش که دلی به لعنت...  بهت لعنت
  چشمامه جلوی همیشه که ها لحظه اون به لعنت

 
  مانلی..  مانلی...  مانلی...  منه عشق مانلی....  میخوره بهم ازت حالم ...
 الموح بوده نقشه همش میدونستم اینکه با و میشد اکو سرم تو ها کلمه این

 میکرد خراب
  نبود خودم دست حالم
  دادم هولش عقب به محکم

  میکرد نگاهم باتعجب
  میکنم غلطی چه دارم....  میکنم چیکار دارم من

  آورد سرش مانلی که آورد سرمن رو بالیی همون آرتینم
  داد عذاب خانوادمو تموم ماهه سه و بیمارستان کشوند منو آرتینم
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  گرفت نادیده منو و کرده فکر خودش به فقط اونم...  اونم
    نه...    نه
  کردم نگاهش نفرت با

 کردم خاموش عمیق نفرت اون پشت دلمو سوزناک عشق
  شد عوض چشماش حالت

  گرفت را بازوم و شد نزدیک بهم قدم یه
 !  الینا:  

  نیار کثیفت دهن به منو اسم:  کشیدم باشدت دستمو
  صورتش تو کردم پرت و برداشتم کتشو
  نبود مهم برام سرما
  گرفتم گر درونم از

  بود عصبی و هیستریک کارام
  نبود خودم دست
  نبودم من انگار
  نبودم من

  ــبــــودمنـــ  مـــن
  میداد فرمان بهم که بود وجودم نفرت

  مغزم به زبونم به  بدنم به
  زدم زل چشماش تو بانفرت

 وجودم کنکاش حال در و میکرد نگاه چپم و راست چشمای تویه نوبت به

  بود
 

  متنفـــــــرم ازت:  زدم فریاد وجودم نفرت تموم با و رفتم عقب دوقدم
 

  شد جلب تمونسم به اونجا افراد توجه
  پوشوند صورتمو کل اشکام

 !  الینا:  زد صدام ناباوری با
  برگشتم      برگشتم
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 یستادا جلوم که ماشینی سوار برسه بهم اینکه قبل و دویدم خیابون سمت به
  شدم
 ماشین از بره اینکه جای به اومده دنبالم که مزاحمه آرتین کرد فکر مرده
  ارتین جلوی رفت و شد پیاده
  داشتم کم همینو واااااای وای ایو

 شدم پیاده سریع
  
  میشی مردم ناموس مزاحم چرا..  خوشگل بچه...  اهای: 

  خورده جا بود معلوم ارتینم
  گفتم بهش من کرد فکرد
  نگفتم من فهموندم بهش چشمام با و کرد نگاهم سوالی
 امزدن خانوم اون... محترم اقای:  گفت خونسرد خیلی و کشید عمیقی نفس
  منه
  نفهم بیشعور   شد هم در قیافم
 ارفر ازش آدم نامزد بودیم ندیده...  بابا نه عهه:  گفت و زد پوزخندی مرده
  کنه

 بین لهمجاد و بحث:  گفت کنه کنترل خودشو میکرد سعی که درحالی ارتین
 خصوصیمون مسائل بدیم توضیح شما به باید..  هست شوهری و زن هر
  را؟

 
  گرفت را ارتین یقه پرید یهو مرده
  سمتشون رفتم و زدم جیغ
 اب میکنی اون و این آواره زنتو خصوصیت مسائل خاطر به ناموس بی: 

 ؟ گریون چشم
 هب:  گفت برداره اش یقه از رو مرده دست داشت سعی که حالی در ارتین

  بردار دستتو...  نداره ربطی تو
 ... ک که اون کن لشو اقا  اقااا:  گفتم نگرانی و ناراحتی با
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 میکنم حالیش االن....   خریم خودش عین ماهم کرده فکر.. ابجی نهههه: 
  نیوفته راه مردم دختر دنبال روشن روز تو که
  سرش پشت درخت به کوبوند آرتینو یهویی حرکت دریک و

  سوزوند قلبمو ارتین دلخراش آخ صدای
 کن ولش اقا:  رفط این بکشمش کردم سعی و مرده طرف دویدم باگریه

  کن ولش اقا..   نامزدمه... 
 ردک پرت و گرفت را مرده یقه دست یه با میبارید خون چشماش از ارتین

  ماشینش به خورد که اونطرف
 زنمممممم.. زنمهه... مرتیکه نمیفهمی مگه:  گفت و کرد صاف را اش یقه
  رهنمیزا دارم نگه حرمت میخوام هی...  کارت دنبال برو گمشو... 
 کن ول ااق:  گفتم گریه با و بینشون پریدم که کنه حمله دوباره خواست مرده

  توروخدا برو...  برو
 طرف ینا ببینمت دیگه بار:  گفت و انداخت ارتین به عصبانی نگاه یه مرده
 میکشمت ها

  درخت پای نشست و داد تکون بابا برو عالمت به دستشو ارتین
  بودن شده جمع دورمون نفر چند
 رفت و شد سوار مرده
  داد اب شیشه یه بهم خانومی یه

  بهش دادم ارتین پیش نشستم و کردم تشکر
  شدن متفرق کم کم مردم

  نشد جدی خیلی که خداروشکر
  سرش پشت به کشید دستشو و خورد آب یکم
 خونیه دیدیم اورد که جلو

 
 پاشو. . شکسته سرت..   ارتین:  گفتم و کردم نگاهش ناباوری و تعجب با

  پاشو..  بیمارستان بریم
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 وبخ که تو واسه ؟ شدی من نگران چیه:  گفت و داد تکیه درخت به سرشو
  شد خنک دلت...  شد
 
  میگم بهت شو دبلن میگی داری چی:  گفتم و کردم اخم

 
  نترس...  نشکسته خراشه.. یه:  گفت و زد غمگینی لبخند

 
  کردم نگاهش اخم باهمون

  بود من تقصیر وای
  شد من تقصیر..  ببخشید:  گفتم آروم و نشستم

 
. . کرده باد غیرتش رگ سریع مرده اون...  نه:  گفت و داد تکون سرشو

 نکردی کاری که تو
 

  نگفتم چیزی و پایین انداختم سرمو
 
  پروند جا از دوتامونو ماشین یه بوق صدای دقیقه چند از بعد
  شدیم بلند

  تو کردی دیر چه:  گفت و رفت ماشینه سمت به ارتین
  شد پنچر الستیک...  شرمنده:  گفت بود شده پیاده ازش که مردی

 
 نگفت چیزی و داد تکون سرشو ارتین
  شو سوار بیا:  گفت و جلوم اومد
  میرم خودم من نه:  کردم لفتمخا
 نبودم نم افتاد راه دنبالت که کسی ایندفعه شاید...   بیخود:  گفت و کرد اخم

  نبود باغیرت مرد یه تاکسیتم راننده و
  شو سوار
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  نشست و کرد باز درو و  رفت راننده در سمت به
  میشد غروب داشت کم کم دیگه که االنم....  میگفت راست
 ...  ولی
  کنم گوش حرفاش به دیگه امنمیخ
  شد توقفم باعث بلندش بوق صدای که برم افتادم راه

  کردم نگاهش
  میکرد نگاهم داشت غلیظی اخم با

  شدم کشیده عقب به شدت به که برم برگشتم دوباره
 

  کن ولم کن ولم:  گفتم و زدم جیغ
   کرد باز ماشینو در و عقب به کشیدم

 
 ....ولم....  کن ولم: 
  بست محکم درو و ماشین تو داحتمان

  شد سوار سریع
  بست و گرفت درو محکم که بشم پیاده خواستم  سریع کردم باز درو

  کردم نگاهش عصبانیت با برگشتم
  میکرد نگاه صورتم تو اخم با
 بود روم اش تنه باال نصف و
 
  کنار برو:   گفتم و کردم اخم
  کرد نگاهم نتشیط با و زد رو مرکزی قفل آزادش دست با

  نمیااام جا هیچ باتو من کنار برو...  کن ولم:  کردم تکرار دوباره
  میکنی غلط خیلی تو:  گفت و جلو آورد بیشتر سرشو
 کنارررر برو...  میکنی غلط خودت:  گفتم و شد گرد چشمام
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...  جا همین عمرم آخر تا میخواد دلم:  زد زل چشمم تو شیطنت با
  ؟ داره اشکالی.....  مونمب تو روی همینجوری

 شد خل این باز
 

  عقب دادم هولش و هاش شونه رو گذاشتم دستامو
  نخورد تکون

 عوضـی
 
 کنااااار گمشو گفتم بهت:  گفتم حرص با

  کنار برم تا ببخش...  نوچ:  گفت و انداخت باال هاشوابرو باشیطنت
  شوخیه یا بازی کرده فکر هه
  نمیبخشمت هیچوقتم..  نمیخام:  کردم غلیظی اخم
 ودب داده لم من بغل تو پیش  دقیقه دو تا بود کی پس:  زد شروری لبخند
  ؟ هان میکرد کیف

  شد بسته دهنم ولی بگم چیزی خواستم
  خب میگفت راست

  االن بگم یچ
  احمق کنی ضایع خودتو باید همیشه که سرت بر خاک

 
.. .سو..  برات دلم..  دل...  من...  خب:  گفتم واکنی سر از و پته تته با

  سوخت
 

 ..  سوخت دلت که عههه: گفت و باال انداخت ابروهاشو
  دادم تکون تند تند سرمو

 تو ... یبخشیدیمم میسوخت دلت اگه:  گفت و جلو آورد سرشو زرنگی با

. . الینا کن قبول...  شدی تنگم دل لحظه یه....  سوخت خودت حال به دلت
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 اعتراف نمیزاره ات کینه فقط...  منی عاشق توام عاشقتم من که همونقدر
  خودت به حتی...  کنی

  کرد درست را اش یقه و سرجاش نشست صاف
 شقع و..  بره بین از هکین این تا میکنم صبر اونقدر...  نداره اشکال اما: 

  نیست مهم بکشه طول هرچقدرم..   بگیره جاشو
 
 وت و االن که نبودم آدمی من اما بود درست حرفاش..  بودم رفته فکر تو

  بشم خر موقعیت این
 حتی من:  گفتم بدی لحن با و نشستم صاف خودم از حرص و عصبانیت با

 توهمات اینا...  باشم عاشقت اینکه به برسه چه  نمیکنم حساب آدم تورا

 ....  مریضته ذهن
 کرد نگاهم سکوت تو

 هک کاری....  نمیبخشمت...  متنفرم ازت همیشه من:  کردم نگاهش بانفرت

  بخششه قابل غیر....  کردی من با تو
  میکنم جبران:  کرد زمزمه آروم

  جبرانه غیرقابل گفتم:  زدم پوزخند
  داد فشار و بست محکم چشماشو
  داد تکیه صندلی هب سرشو
  میکشید عصبی و سرهم پشت و محکم نفسایه
  بود کرده قفل فکش
 میفهمیدم اش شده قرمز صورت از اینو

 
 ندهک جا از ماشین و گاز پدال روی پاشو عصبانیت با و کرد روشن ماشینو

  شد
  میکرد رانندگی سریع خیلی

  بود کرده بلند اهنگو صدای و
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  میداد فشار و بود گرفته دنده زیر دستمو و میخوند بلند بلند اهنگ
  اومد مالیم و قشنگ اهنگ یه و شد کمتر ماشین سرعت
  کشید عمیق نفس و زد لبخندی ارتین
 داشت دوست اهنگو این کنم فکر

  
 

  کمه کنم عاشقی تو خاطر به هرچقدر
 افتاد چشمت به چشمم تا
  همه از بریدم دل 

  است عالقه ابراز وقت
  گفتنه تو از وقت
 منه مال تو قلب ازاینکه خوشحالم خیلی
 منی دنیای تو خب میزارم برات جونمو
 میزنی حرف باهام تو وقتی میپیچه گل عطر

 
 توعه پیشِ  دلم خب دارم هواتو همیشه
 توعه پیشِ  دلم خب کنارم بمون همیشه

 
 بریزم دور رو غصه من تا بخندی باید تو

  عزیزم دارم تو از دلخوشیامو ی همه
 برسون قراری بی هوای و حال به منو

 باش خودم مال  همیشه
  بمون ساده همیشه

 
  میخوند بلند بلند

  میخوند قشنگم انصافا
  ماچه به
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  توچه به
 االغ لعنتی اهههه

 
  داشت نگه خونمون رد جلوی
  کن باز درو:  گفتم کنم توجه اینکه بدون
   زد را قفل

  گرفت دستمو مچ بشم پیاده خواستم که همین
  چیه:  دادم تاب چشمامو باحرص

  کن نگاه بهم: 
  بفرما:  کردم نگاهش حوصلگی بی با

  بود غم از پر هاش چشم
 میکنم جبران..  بده فرصت...  بده وقت بهم: 
 رداریب من سر از دست که همین تو...  نمیخواد گفتم:  کشیدم دستمو ماخ با

  کافیه
 

  هرگز:  کشید عمیقی نفس
 کردم باز درو و زدم پوزخندی

  شدم خشک حرفش باشنیدن اما
 
  خاستگاریت میام فردا پس من: 
 

 همین از که جوابه مهم... نیست تو اومدن مهم بیا:  اومدم خودم به سریع

  منفیه االن
 

  میکنم مثبتش:  داد تکون اطمینان با سرشو
 

  باطل خیال زهی:  دار صدا ایندفعه..   زدم پوزخند دوباره
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  میکنم خودم مال تورو باالخره...  الینا میبینی:  کرد نگاهم

 
  میکنی غلط تو:  گفتم بااخم

 
  میخوامت من:  گفت حرفم به توجه بی
 

 نمیخوا چیزا خیلی خیلیا:  گفتم باحرص
 

  میکنن غلط خیلی خیلیا:  گفت عصبی طور به اونم
 
  خاستگاری میام من

  کنی فکر من روی نفعته به توهم
 

 زدم ای مسخره پوزخند
  میکنی؟ تهدید:  

 
  بزار میخوای هرچی اسمشو:  کرد نزدیک بهم کتشو یقه
 

  همچنین:  گفتم خودش عین
 

 مادرت و پدر... واینخ توهم اگه حتی:  کرد خودش به آیینه تو نگاهی
 ..  بگذرن من مثل جیگری داماد از نداره امکان

 
 پولدار گیتس بیل از داشتم خاستگار من:  کردم بهش سفیهی اندر عاقل نگاه
 داشتم خاستگار....  تر خوشگل پری و حوری از داشتم خاستگار.. تر

 ..  41 فرهنگ و اخالق
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  نخواستم اما
  نبودم مجرد االن من وگرنه میزارن اماحتر من نظر به مادرمم و پدر و
 

 کرده لطف خدا...   ایم دیگه هم واسه تو و من:  گفت باشیطنت و  خندید

  داشته نگهت من واسه
 

  نگفتم چیزی و زدم خندی پوز
  گذشته هم خودشیفتگی از دیگه بشر این
 

   هووووف
    شدم پیاده

 
  من عشق خوش شب: 
 

  شد پنچر چرخاش هک بهم کوبیدم محکم درو باحرص
 

  میومد اش قهقهه صدای
  روانی خر
 

  شدم حیاط وارد و قفل تو انداختم کلید
 
  دادم تکیه در به

  زیاد سرعت اش پی در و  اومد الستیکا صدای
 

  خل پسره
 خوشگلمون خونه سمت رفتم زنون سوت و برداشتم امو تکیه
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  شدم بلند خواب از میکرد صدام که مامانم صدای با صبح
  صبحی سر چیشده
  بیرون رفتم و شدم بلند آلود خواب های باچشم
  میکرد مرتب را خونه داشت تند تند مامانم
  میزد غر مدامم
  سرکار نرفته روز یه..  عجب چه

 به به :کرد متوقفم مامان که بخوابم دوباره برم خواستم و کشیدم ای هخمیاز
  ؟ داشتی تشریف کجا دیشب..  خانوم الینا

 حواسم نمیگم بهت چیزی  نکن فکر:  حرفم تو پرید کنم باز دهن تاخواستم
 نیستا بهت

..  میگی جور یه مامان:  عقب زدم را بود آمازون جنگل عین که موهامو

  کردم  چیزی جنایتی جرمی میکنه کف ندونه هرکی
  ؟ بودی کجا میگم..  نباف فلسفه من واسه:  ایستاد کمر به دست و صاف

 
 برنگشتم که صبح 0   بیرون بودم رفته دوستم با:  کشیدم خمیازه دوباره

 شماها..  خوردم شامم..  بودم خونه 8 قبل من..  بودی کجاااا دییییشب میگی

 ..  اومدین دیر
 
..  کن درست را وضعت و سر بگیر دوش برو..  خب خیلی:  دکر اخم

 ..  خونمون میان کیانی اقای امشب
 

 ��؟ میاد کی:  تنیس توپ شد چشمام
 
 �� یهک کیانی نمیدونی اونوقت..   بودی خونشون ماه دو تو..  کیانی اقای: 
 

 ��؟ میان چرا فقط ؟ چرا چرا:  دادم تکون سرمو
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 آشپزخونه سمت  میرفت که همونطور و کرد جمع را ها مبل های کوسن
  است ساده دورهمی یه:  گفت
 شب برای ننداز کاراتو همه باز..  شو آماده برو توام

 
  باش:  دادم تکون سرمو

 
  چشمام تخم رو عسل و امیر اقا و جون زیبا قدم اتاقم تو رفتم
  نمیدم راهش من اورانگوتانو اون
  بگین خواستین هرچی حاال
  تو بیاد گذاشتم نم اگه
 

 پسره این دست از هوووووف
  آدم واسه نمیزاره اعصاب

  شدم آشنا این با ک موقعی از کال
 ...  و..  گفتم و گفتن هرچی..  شنیدم هرچی...  رفتم هرجا

  ارتین و بود ارتین و  بود ارتین جوابش
 
  ارتین    ؟ چی
 ارتین   ؟  کی
  ارتین  ؟ کجا
 ارتین   ؟ ِکی
 
 مهه...    ارتین همیشه..  ارتین کال..  ارتین فقط..  ارتین همش..  نارتی 
  ارتین هرساعت..  ارتین جا
  اهههه دیگه شدیم کالفه بابا
 
 ...  حموم تو پریدم کنم شونه موهامو اینکه بدون شدم بلند
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  نبود صبح سر میکردم فکر که اونجورام
 خودش برا بود ظهر 04 ماشاهلل

 
  گرفتم که دوش
  بیرون اومدم
  زوده پوشیدن لباس و آرایش برای هنوز خب
  پوشیدم ساده سفید ست یه

  کردم ول دورم باز موهامم
  آخییش

 
  کنیم انتخاب لباس حاال...   خب خب خب

 0 یه کنیم انتخاب لباس بخوایم موقع هر دخترا ما میدونین که خودتون
  میکشه طول سالی
 سرعت از شده نخاع قطع حلزون یک سرعت کردن کشف دانشمندان کال

  بیشتره دخترا لباس انتخاب
  کنین درک را فاجعه عمـــــق خودتون دیگه

 
  داریم چی اینجا خب

  خوبه این  اهاااااا اووممم
 زا بابام و بود دوخت خوش خیلی خیلی که همرنگش دامن و یاسی کت یه
  بود آورده ایتالیا از سفرش یه

  بپوشم نیومد پیش هیچوقت البته
 بود امشب قسمت
  پا رنگ ساق
 سفید های صندل و شال
  این از این خب

  کافیه ساده که آرایشمم
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  اها زدم هم جارو یه کردم مرتب اتاقمم
  میکنم محوش روزگار صحنه از که شلخته بهم بگه نیاد عسل

 
  تمومید اتاقم تو کارام
  بود شده گشنم حسابی

  شده  00:01 ساعت اووو  ساعــــــــــــت
  بیرون اتاقم از رفتم

  گشنمهههههههههه
  آشپزخونه تو پریدم
  کنه آشپزی بلده ماهم مامان باباااا نه  میومد غذا بوی

 
  برداشتم را قابلمه در

  جووووون سبزیه مهقور اووووو
  خوردم نون با نشستم ریختم ظرف تا دو پدیدا ندید عین
  شده چیزی عجب
  خالی جاتون

 
  میخوره بعدا که مامانم
  نیست خونه ناهار کال که بابامم

 
  پس کوش خانوم اعظم فقط
  نیست کنم فکر
  بره گفته مامان شایدم

  چه من به چمیدونم
 

  کاناپه ور افتادم سنگین شکم یه با و شدم ندبل میز سر از شدم سیر که خوب
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  اووفییش
  میدیدم tv فقط ساعت 0 حدودای

  شدم بلند پاش از جونم مامان سری تو با آخرش که
 

  شما جون میگذره زود قدر چه  بود 08:11 ساعت
 
 بشم آماده رفتم مادرم دستور به

 یه بود هاومد وندهدرم و کوفته و خسته سرکار از که گرام پدر با قبلش البته

 و اومد سرحال که دادم ماساژ هاشو شونه حسابی و کردم بشی و خوش
 بگیره دوش که رفت

 
  اتاقم تو باال پریدم منم
  گذشت چطوری امروزم نفهمیدم کال
 

  باش سریع خب
 

  آرایش به کردم شروع سریع
  مشکی ریمل
  مشکی چشم خط
  ای قهوه سایه
  ای نقره های رگه با تیره گونه رژ
  روشن شکالتی مات لب رژ
  میومد بهم داشتم دوست اینو
  گلو زیر ادکلن یه  خب

 
  نزن زیاد:  وجدان
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  کمه..  بابا نزدم:  من
  پوشیدم لباسامو
  سرم انداختم شالمم
  کردم پام هامم صندل
  زدم قرمز الک دستامم تا دو اشاره انگشت

  لباسا به ادکلن خب
  تموووم

 
  من از این
  کردم نگاه خودم به آیینه تو

  برم قربونت هووف ماشاهلل ماشاهلل..  جیگر چیشدی اوووف
 

  روانی خودشیفته..  دیگه بسه:  وجدان
 وجی نداریم آسایش تو دست از ما:  من
 

  پایین رفتم و کردم خاموش اتاقو برق
 

  بود کرده دم چایی مامان شدم آشپزخونه وارد
 بود چیده هم اینا و شیرینی

  الینا:  
 

  بله:  گرفتم ها شیرینی ظرف از نگاهمو
 
  نداره فرق آلبالو یا پرتغال...  کن درست شربت یه: 
 
  خوبه؟ کنم درست دوتاش از: 
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  نکنه درد دستت ارع: 
 
  کردم باز درشو  یخچال سمت فتمر

  ها شربت کردن درست به کردم شروع و  آوردم بیرون را الزم وسایل
 
  شد آماده مین 41 از بعد
  ریختم مخصوص های لیوان  تو

  پروندم جا از زنگ صدای که یخچال تو بزارم خواستم
  ؟ اومدن

 
 کردم بود مشخص اینجا از که سالن تو دیوار ساعت به نگاهی

  فاصله ازاین نمیشد دیده که یزیچ
  بدم تشخیص طرفه کدوم که رو محدوده تونستم فقط
 بود 9 تا 3 محدوده تو که  اونم

  دیگه رسیدن موقع سر خب اووووو
 
  دیگه یخچال تو بزاری نمیخواد اینارو..  میکنم باز درو من: 
 
  باشه: 
 

  کنه باز درو تا بیرون رفت مامان
 
 خودشونن خود خود خود فهمیدم آیفون از بالشاستق صدای شنیدن با
 

  ؟ کی:  وجدان
  ارتین:  من

  کجا؟:  وجدان
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  ارتین:  من
  ؟ ِکی:  وجدان

  ؟ ارتین:  من
 چی:  وجدان

  ارتین:  من
 

  وا:  وجدان
  ارتین:  من

  ؟ الینا:  وجدان
  انداختم میداد نشون را حیاط که آشپزخونه پرده و اومدم خودم به تازه

  نبود حواسم�😡�:  من
  مرگ:  وجدان

 
  ؟ ارتین شده چی همه گفتم دیدین ولی
  همونه این
 

 نفس به اعتماد یه با و کردم مرتب را بر و دور...   کشیدم عمیق نفس

 بیرون رفتم شتری
 

  رفتم سمتشون به و زدم لبخندی
 هم کیانی آقای  میکرد روبوسی مامان با داشت همه از جلوتر جون زیبا
  میدادن دست بابا با اونا از تر عقب یکم

  بود ایستاده صاف و بود کرده قالب توهم دستاشو ارتین
  سفید پیراهن و طوسی شلوار کت

  انگار اومده عروسی
  میکرد نگاه اونا به و بود دستش گل سبد یک عسلم
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  کردم سالم بلند رسیدم که بهشون
  برگشتن سمتم به همه

  کردم پرسی احوال و سالم باهاشون
  خالی و خشک سالم یک فقط ارتین به اما

 میزدم حرف باعسل داشتم
 داخل کرد تعارف رو همه بابا که

  برن همه تا وایسادم
  شد که ارتین نوبت
 وایسادم جلوش

 خوشگله؟ خوبی:  کرد نگاهم البخندب
  خونتون برگرد:  گفتم و کردم اخم

 جانم؟:  رفت باال ابروهاش
 ..  خونتون برگرد گفتم: 

 تونهمی خونه صاحب وفقط مهمونم اینجا من شرمنده:  جیبش تو کرد دستشو

  تنیس ادب بی تو مثل چون نمیکنه اینکارو هیچوقت اون و کنه بیرونم
 و هست منم خونه اینجا:   کردم مشت دستامو وابیشج حاضر از باحرص

  باشی من خونه تو نمیخوام میگم خودم نوبه به
 
 به خورد خونه این دونگ 3 هرموقع:  کنار زد منو آروم خیلی دستش با

  نمیبینی اینجا رنگمم دیگه اونوقت نامت
 

  من حرص و خشم به توجه بی و بیخیال
 با خونه:  میگفت داخل میرفت که همونجور و جیباش تو کرد دستاشو

 ....  ها صفاییه
 

 بیشعور خر میکشمت..     آشغال عوضی
 اشپزخونه تو رفتم باحرص
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  بشه کم داغیم از تا کشیدم سر شربت لیوان یک
  دیگه ببر هارو شربت الینا: 
  کردم نگاه مامانم به

  هوله اینقد چرا
  اینا نیستن غریبه خوبه
  بیرون رفتم و برداشتم شربتارو سینی
  خوردم که یکیشو

  عه
 
  گذاشتم اخر را ارتین ازقصد و کردم تعارف همه به

  نموند براش هیچی
 ..  که نموند ارتین اقا واسه...  باباجان الینا:  زد اشاره یه بابام

 وپرتغال الوالب شربت از ایشون بابا اخه:  کردم نگاه ارتین به شیطانی بالبخند

  نمیاد خوششون
 کردم نگاهش باتهدید و کردم گرد اموچشم
  دارم حساسیت خورده یه..  میگن درست...  بله:  کرد ای خنده تک
 ذیراییپ خودتون از دیگه چیزایه با بفرمایید پس خب:  داد تکون سرشو بابا
  کرد اشاره میز به و کنید
 حتما چشم:  داد تکون سرشو بالبخند ارتین

  عسل کناری مبل نشستم پیروزمندی لبخند با
  کردنش خورد کردم شروع و برداشتم هلو یه

  ؟ چپی ارتین با هنوزم تو:  خورد را شربتش از یکم عسل
  چطور:  گفتم تفاوت بی

 اونم..  نیوردی براش...  پرتغاله اب عاشق ارتین اخه:  کرد ریزی خنده
 هنوز تو و کشیه منت حال در ارتین که میده نشون این  نگفت چیزی

 یناراحت
  داری حقم  البته
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  میدونی که خوبه:  زدم پوزخندی
 

 دوستت هک میدونم من...  پشیمونه ارتین الینا ببین:  میز رو گذاشت لیوانشو
  میگیری؟ سخت بهش اینقدر چرا..  داره
  نداره خوراک و خواب..   میده گوش غمگین اهنگای صبح تا شبا بخدا
  میخورد شیرینی داشت که کردم نگاه ارتین به پوزخند با
  نداره خوراک اصالاااااا میبینم دارم اره: 

  ظاهره حفظ واسه اون خب اووو: خندید و کرد ارتین به نگاهی عسلم
  شهبا.. اره اره:  کنه تموم تر زود تا دادم تکون سرمو

 ینیشیر دولپی که ارتین به زدم زل حرص پر چشمای با و خوردم هلو پر یه

 میخورد
 

  داریم حضور اینجا ماهم انگار نه انگار اصال
  شدیم ساکت هممون ایفون صدای با
  کردم نگاه در به

 ؟ بیاد بود قرار کسی
 
 درو الطف..  هستن فتوحی آقای کنم فکر...  جان الینا:  نشست صاف بابا
  کن باز
  چشم:  شدم بلند
  شنیدم مامانو و بابا صدای میرفتم آیفون سمت به که حالی در و

  ؟ فتوحی اقای:  مامان
  اومدن باخانواده...  اره: بابا
 

  گفتن چی نشنیدم دیگه
  کردم باز درو فالن و  کرد معرفی اینکه از بعد و برداشتم را آیفون
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  بیان تا ایستادم در جلوی
  بودن منتظر اونور  هم بقیه

 
  شدن وارد
  داشت مهربونی چهره که مامانم همسن خانوم یک

  کردم پرسی احوال و سالم باهاش
 

  بود چاق هم کمی و کم موهای با اومد اقا یه بعدش
  کردم پرسی احوال و سالم هم اون با
 

  بودن هم شبیه خیلی که اومدن پسر و دختر یه بعدشم
  دوقلوان نمک فکر
  بود محمد همسن تقریبا و بود مشگی چشماش پسره

  مونا همسن تقریبا و عسلی چشماش دختره و
 ��جالب چه
 
  کردم پرسی احوال و سالم گرمی به دختره با

  اخالقشو..  نمیگما قیافشو...  نبود بد ای هم پسره
 
  بردمشون مبال سمت به

  کردن پرسی واحوال سالم باهمه
 اقای و من جدید همکار فتوحی حمید اقای ایشون:  گفت بلندی دایص با بابا

  باشیم شریک پروژه یه تو قراره..   هستن کیانی
 اینکه هم و مختصر اشنایی یه هم..  شدیم جمع دورهم امشب همین واسه

  کنیم صحبت کار درباره
  شدن معرفی هم به همه اینکه بعد

  شد داغ زدن حرف بازار و نشستیم دوباره
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  امیر پسره اسم و بود نسترن دخترشون اسم
 لعس و من با زود و بود گرمی دختر بودم نشسته نسترن و عسل بین من
  گرفت گرم
 میکردن صحبت دیگه باهم تراس توی داشتن هامونم بابا

 میومد تااینجا هاشون خنده و حرفا صدای و اشپزخونه بودن رفته ماماناهم
  بود امیر و تینار به حواسم بین این در اما

  میزدن حرف باهم داشتن
  باحرص ارتین اما میزد حرف عادی خیلی امیر

  چرا نمیدونم
 بود نیومده خوشش امیر از انگار

 
  گذشت ای دقیقه 41 یک حدودا
 که امیر صدای که میزدیم حرف دانشگاه  درباره نسترن و عسل با داشتیم

 الیناخانوم:  رسید گوشمون به کرد صدا منو
  بود هنشست صاف و چونش زیر بود گذاشته دستشو کردم نگاهش رگشتمب

 
  بله: کردم صاف صدامو

 
  کنید؟ کمک پدر به ها پروژه توی شده حاال تا: 
 
  ؟ چطور...  راستش نه:  کردم فکر یکم

 
 کمک خواستین اگر بگم خواستم:  شده خوشحال انگار...  زد لبخندی
 فن و فوت..  کنم کمکتون میتونم من درس کنار در البته باشین پدرتون

  راحته بقیش...  میدم یاد بهتون کارو
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  کردم نگاه یواشکی ارتین به
   میکشید صورتش روی دستشو مدام و بود حرص پر صورتش
  بدبخت حسود خخخخ

 
 البته لهب..  اها:  گفتم امیر به لبخند با بیارم در اونو حرص اینکه برای منم
  نشه زحمتتون اگه البته..   خوادمی دلم خیلی که من
 

 خوشحال خیلی منم...  زحمتی چه..  میکنم خواهش:  بود ابرا رو انگار امیر
 بکنم کمکی میشم

 
  کردم تشکر و زدم لبخندی

 
  کردم نگاه ارتین به بدجنسی نگاه با

  میکشید نشون و خط داشت
   میکشمت:  زد لب حرصی و شده چفت دندونایه با

  بابا برو:  گفتم و باال آوردم بعد و پایین نداختما محکم سرمو
 

  گرفت حرصش بدتر
 بخوری باید ها حاال حاال حقته

 
 ...  باغ تو بریم بیاین میگم ها بچه:  شد بلند نسترن
  پایم که من اره:  بشقابش توی گذاشت خیارشو عسل
  کردیم موافقت همه
  ارتین جز به

  بزنه مخالف ساز باید همیشه
 سر حوصلت اینجا...  جان ارتین دیگه بیا:  گفت ارتین به نگاهی با امیر

  میره
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  شماها برین..  نمیره سر نه:  اونطرف قاب سمت کرد روشو ارتینم

 
  وا:  وناویز لوچه و لب با عسل

 
  نگفت چیزی و کرد نگاهش اخم با ارتین

 
  این چشه
 ...  خنک مزه بی
  رکنیچیکا اینجا تنهایی میخوای...  دیگه بیا پاشو:  گفتم خشنی لحن با
 

 بچه بریم...  بگی نمیخواد...  ااااا:  حرفش بین پریدم بزنه حرف تاخواست

 ار ما میخواد..  کنه چت رنگش هفت دخترایه دوست با میخواد ارتین..  ها
  کنه باز سر از
 
  کردم نگاه بهش جنسی بد با
  داد حرصش نمیشد نمیومد این اگه
  بیاد باید

 
 ...  ندارم دختر دوست من:  بهم رفت ترسناکی غره چشم

 
 چرا پس نداری اگه...  میگی راست تو اره اره:  دادم تکون سرمو الکی

  تنها ؟ بشینی اینجا میخوای
 
  جرمه؟..  ببینم دیوارو درو بشینم میخوام:  پاش رو زد یکالفگ با
 

  بیماریه...  نیست جرم نخیر:  خندیدم
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  دیگه بریم پاشو ارتین...  ها بچه بسه:  بود گرفته اش خنده امیرم

 
  شدیما اریگرفت عجب..   بابا ای من نمیام گفتم:  گفت بدخلقی با بازم ارتین

 
  کرد نگاهم امیدی نا با امیر
  بیچاره بچه

 
   دهش تر بچه ها بچه از..  دیگه پاشو ارتین:  کردم نگاه ارتین به اخم با
 
 نمیام گفتم: 
 
  قبرستون: 
 
 ...  داره مزمن درگیری خود این..  بریم:  گفتم ها بچه به رو و
:  ستادمای امیر کنار رفتم  دربیارم یکم اینجا حداقل حرصشو اینکه برای و

  ؟ میدین توضیح بهم ببشتر کار فن و فوت اون بارهدر امیر اقا میگم
 

 ...  البته:  زد لبخندی
 
  مرسی:  زدم لبخندی منم
 

  کردم نگاه میزد بال بال داشت که عسل به و برگردوندم سرمو...  اوووف
  ؟ چیه:  پرسیدم سر با
  کرد اشاره ارتین به
 

 نوچ
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  کردم نگاه ارتین به 
  بارید می آتیش چشماش از
 میگیره آتیش داره حسابی بود لوممع

  حقته
  بیرون پرید  سفت و گنده چیز یه یهو بیرون بریم در از تاخواستیم

  کردیم نگاهش باتعجب تامون سه
 بخدا روانیه

 
  بیام کردین اصرار خودتون میکنین؟ نگاهم اینجوری چرا: 
 

  خوووش:  بست درو باخنده امیر
 
 رفتیم حیاط اونور ازیب وسایل سمت به نسترن پیشنهاد به
 
  بود اومده خوشم خیلی نسترن  از

  بود گرمی خون دختر
  نبود آویزون و نچسب مانلی مثل اصلنم و

 میکرد رفتار وقار با خیلی
 (لوس ادب بی....  عمته خودشیفته)  خودم عین بود فرهنگ با کل در
 

  بود مانلی االن اگه ولی
  اوه
  میرفت باال ارتین کول و سر از

 �� میگیرم اشتباهش شامپانزه با گاهی
  عنتر دختره

 
  بخشیدیش گفتی خوبه:  وجدان
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  نمیکنه عوض اونو ذات که من بخشش..  بخشیدمش..  چی که خب:  من
  اووممم:  وجدان

 
  شد قانع بار یه عجب چه
 

 اردیو و در از که ارتین برخالف بود آرومی و وقار با پسر نظرم به امیرم

  میره باال
 
  رسیدیم که وسایل قسمت به
  خودم تاب رو کردم شوت خودمو من
  افتادم خاطره یه یاد

 لمه محکم و تاب رو برد ریختم قهوه روش که تنبیه برای ارتین که اونجا
  شدم ابودن و داد

  بخیر یادش
  بود روزایی چه
 

  باغچه لبه نشست ارتین
  اونطرفی تاب روی امیر
  صندلی دسته روی عسل

  نیمکت روی نسترنم
 

 بود وار دایره شبیه که نشستیم جوری یه انگار
  نه یا میگیرین نمیدونم

 
  دارم دوست رو مهتابی های شب چقد:  کرد نگاه ماه به امیر
 چی شماها:  ردک نگاه ماها به
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  ادنمی خوشم اصال من:  حرفم بین پرید سریع ارتین بحرفم تاخواستم
 

  چراا؟:  گفت تعجب با امیر
 

  را به چسبیده چ چون:  گفت خشن ارتینم
 
 نمیکشه خجالت احمق... رفتم غره چشم ارتین به

  گف چی مگه بیچاره اون
 

  نیاورد روش به و خندید امیر
 

  اقایی نقدرای که جیز دمت ایول
  خر ارتین سرت تو خاک

 
  جان امیر:  انداخت کار به و کبراییش مار زبون اون دوباره

 
 امیر بیچاره
  کنه بارش چی میخواد نیست معلوم

 
  جانم: 
 

  هستی؟ پدر دستیار شما:  کرد تر لباشو
 

 ! چطور....  بله:  زد لبخندی امیر
 

 همه تو اونوقت...  هاا:  امیر صورت تو زد زل پروش چشمای باهمون

  ؟ همینطوره ها پروژه
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  خب بله:  میکرد شک کم کم داشت کنم فکر امیرم

 
 پیگیرش خیلی من چون گفت زمزمه صورت به و داد تکون سرشو ارتین
  فالکتی چه:  گفت که شنیدم بودم

 
  گفتی؟ چیزی ببخشید:  گفت تعجب و اخم با امیر

 
  بودم باخودم... نه :  کرد نگاهم بدجنسی بانگاه ارتین

 
  نگفت وچیزی  کرد ارتین و من به مشکوکی نگاه امیر
 بودیم سکوت در همچنان ما و گذشت دقیقه چند

 
 نگفش عین یهو که  من مثل خورد بهم حالش وضع این از هم عسل کنم فکر

  موشک قایم بریم میگم ها بچه:  پرید جاش از
 

  کردیم نگاهش باتعجب هممون
 ��لباسا بااین اونم ماااا؟ موشک؟ قایم:  گفت تمسخر و اوریناب با ارتین

  اس مسخره
 

  نگفت چیزی و خندید نسترن
 

  من جووووون:  گفت پافشاری با عسل
 
  کردیم نگاه بهم امیر و من
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 امیر دنبال بیوفتم شلوار کت با اوسکوال عین:  گفت اخم همون با ارتینم
  عسل کرده عیب مغزت...  باغ دور

 
  میگیری سخت چیو همه تو:  گفت حرص با عسل

 
  نگفت چیزی و کرد پوفی ارتین

 
  ؟ کنیم بازی

  واال نمیدونم
  کرد بازی نمیشه که اورانگوتانا این با

  ارتین مخصوصا
  یادمه هنوز و بازیمون بالشتک خاطره اخرین

 نکرد رحم خواهرشم به
 
  مرگ یعنی کردن بازی اینا با..  نمیشه...  بابا نه
 ! ؟ ایم بچه مگه..  چیه بازی..  بابا نه:   گفتم معترضی لحن با
  مخالفم که من
 
  موافقــــم من اما: 
 

 مثل حاال و بود مخالف شدت به قبل دقایقی تا که ارتین به باتعجب هممون
  کردیم نگاه بود موافق ها خوشحال الکی این
 
 تظرمن پس خب..  کنیم بازی نمیخواستیم مگه ؟ چیه:  گفت خنده و اخم با

 !! هستین؟ چی
 

  ام پایه منم اره:  گفت باخنده امیر
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  پایه چهار که عسلم و نسترن

 
 مشکوکم ارتین این به خیلی من فقط
  نهمیک نگاهم شیطنت پر خیلی
  یعنی سرشه تو ای نقشه چه
 

  الینا دیگه بیا توام:  گرفت دستمو نسترن
 

  کنم بازی منم کردم قبول ها بچه اصرار با و کردم نچی
 

  شدیم  بندی گروه
 �� قدیمی روش همون به

  پسرا با پسرا
  دخترا با دخترا

 
  تاب روی گذاشت و آورد در کتشو ارتین
 بود نقص بی افتاد هیکلش به نگاهم

  بودم نابود دنبالم میوفتاد اگه هیکل این با
 

 بشید قایم دوتا شما  میزارن چشم دخترا:  گفت بلند نسترن
 

  تیم شدن حاال بودن لج باهم موقعی اون از که اورانگوتان دوتا اون
  کردن مسخره مارا و کردن ای خنده

  کثااافتاااااا
 بشید قایم برید.. . دیگه بسه..  هرهرهر:  گفت خشنی نگاه با عسل
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:  گفت سفیهی اندر عاقل نگاه با ارتین و دادن تکون سرشونو دوتام اون
  بریم ما تا...  بزارید چشم اول

 
  شمردن به کردیم شروع و برگشتیم دیوار سمت به حرص با تامون سه
  برگشتیم شمردیم که بیست تا
 

  باغ و موندیم ما حاال خــــــب
 
 کس اونا نزاره که..   بمونه اینجا باید یکیمون ها بچه:  ها بچه به کردم رو

 کنند سک
 بگردیم فرز و حسابی باید دیگمونم دونفر
 ؟ اینجا میمونه کی خب

 
  من..  من:  گفت سریع نسترن

 
  باغ تو  دویدیم عسل و من و اونجا گذاشتیم نسترنو
  دبو تر راحت کارمون..  بودم بلد و جاهاش همه بود خودمون باغ چون

 
  گشتیم هاشو کناره گوشه تمام آالچیق تو رفتیم اول

  نبودن
 

  استخر جای رفتیم
   گشتیم جاشو همه
  نبودن بازم
  نبودن اما گشتیم ساختمونم پشت
  اینا کجان بابا ای
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 اج اینجاها جز جایی که بک گنده دوتا اون...  رفتن کجا:  کرد هوفی عسل
  نمیشن

 
  کنن فرار دوتا اون بشیم دور میترسم اما..  تهس هم دیگه جاهای:  خندیدم
 ..  میبازیم کنه مقاومت نمیتونه که نسترنم

 
  میگیااا راست:  عسل

 
 .ـ........دوراند من معلومه: 
 

 ندمو نصفه حرفم اومد بود نسترن که سمت اون از ک دادی و جیغ باصدای
 
  کردن حمله...  یاابوالفضل:  گفتم بلند
 
  اصلی تمونساخ سمت دویدم و
 

  رفت کجا این وا نیست عسل دیدم که بودم نرسیده هنوز
  افتاده دیدم برگشتم

 عهههههه
 

  طرفش دویدم
  این شد چش

 افتاد دوباره که  کشیدم دستشو
  وااااا

 

 ��؟ میکنه گریــه داره
  نشستم و جلوش پریدم زود



539 

 

  باتوام..  هووووی..  عسل..  عسل..   هوی:    دادم تکونش
  زمین رو شد پرت محترم باسن با

  عهههه
 ..... باتوا هوی:  باال آوردم زور به کلشو

 

 �😡😡😡😡😡😡� زد قهقهه و زمین رو شد درازکش کامل
 

  روانی
 پهلوش تو زدم پا با و شدم بلند اخم با

  خندید تر شدید و گرفت پهلوشو
 
  کردم نگاهش تاسف با
  شماله عوارض اینا
 بود شده روانی موقعم اون
 منو..  رخ مسخره.. بابا پاشو:   گفتم اخم با نسترن صدای دوباره شنیدن با

  شدم االغ این نگران بگو
  خندید بلند بلند دوباره 
  دیگههه شوپا د:  پهلوش تو زدم پا با که
 
  کردم بلندش گرفتم دستشو نشست شد بلند
 شدی؟ روانی ؟ میخندی چی به:  گفتم اخم با

...  االغ..  سرت تو خاک:  تکوند هاشو خاک و کرد مرتب وضعشو و سر

 ��؟ زدی تو بود حرف اینم
  خنده زیر زد باز و
 

  تموووم روانی یعنی
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  گفتم چی مگه: 
 

.. . جنگلیاییم جنگ تو انگار...  کردن حمله میگه :  کشید دستمو باخنده
 و ارتین لخوشگ قیافه از که یادم �🗣🗣🗣🗣🗣🗣� کردن حمله آمازونیا

 �😡������🗣🗣�گرفت خندم کردم تشبیهشون چی به که میوفته امیر

 ♀�😡😡� الینا نکشتت خدا
 

  �😡😡😡😡�: وجدان

 �😡😡😡😡�:  من
 

  روانیه بخدا
 

 خاک : میگفتم نسترن سمت به دویدن حین در و  کشیدم محکم عسلو دست
 ردمک فکر که زمین رو افتادی همچین  بود دار خنده کجاش این..  برسرت
  مردی

 
   خنده زیر زد باز

 �� فقط خدایا هووووف
 

  نسترن به رسیدیم
  بودن ایستاده پیروزمندانه که امیر و ارتین دیدن با و
  شد بلند نهادم از آه
 
  بیاره دووم نمیتونه نسترن این فتمگ
 

 ؟؟؟؟ کجایین شماها هست معلوم:  جلو اومد حرص و باعصبانیت

  میزنم جیغ دارم چهارساعته
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 چهارساعت مونگوال عین...  بپرس خر ازاین:   عسل کله تو زدم محکم
  میخندید داشت بود افتاده فقط

 
  شد پوکر قیافش هم نسترن
  عسل کنه لعنتت خدا
 میکردیم جمع حواسمونو باید و بود ما نوبت حاال اما
 
  کردم نگاه ارتین به حرص با

  بود گرفته خودشو جلوی زور به امیرم و میخندید شتدا عوضی
  دادم فشار هم روی دوندونامو

 
  دوتا شما آهای:  گفتم عصبانیت با
 

  کردن نگاه بهم باخنده دوتاشون
 تونقدرت از ندارین حق بک گنده دوتا شما:  گفتم غره چشم و غلیظ اخم با

  نامردیه اینجوری..  بشین برنده که بگیرین مارو و کنید استفاده
 

 امیر. . یینکوچولو خیلی دیگه شماها:  داد تکیه سرش پشت دیوار به ارتین
  گرفت خانومو نسترن دست فقط

  بخوره تکون نتونست خانوم نسترن
  بابا کنید کار قدرتتون رو یکم

 
 اهنموپیر داره هام عضله..  کن حال..  نگاه منو:  گفت و گرفت فیگور یه و

  میکنه پاره
 

  میکشی ما رخ به غولیتو نره:  گفتم باچندش
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  غول؟ نره میگن اندام خوش یه به  اشم ِدهِ  تو:  ایستاد صاف و خندید

 
  لطفا شو خفه:  گفتم باحرص

 
  نگفت چیزی و خندید

 
 گاو میمون خر عوضی

 
 نوبت خب:  اومد حرف به باالخره بود ساکت لحظه اون تا که امیر

  میکنید چه ببینیم...  دختراست
 

 ور گذاشت دستاشو و گرفت گاز لبشو که کردم نگاه بهش غره باچشم
  چشماش

 
 گرفت خندم حرکتش این از

  دیوونه
 بشید قایم برید...  بسه اصول ادا: کشید امیرو دست و کرد اخم ارتین

 
  گذاشتن چشم دوتا خودشون و

  باشه کارشون تو صداقتی دارم شک که من البته
 میزنن جر همش اونا
  باغ وسط دویدیم تایی سه
 

  بریم کجا.... هی:  گفتم نفس بانفس
 رگی اگه اینجوری..  بریم جدا جدا بهتره:  کرد بر و دور به نگاهی عسل

  کنه برنده را تیم میتونه یکی اون  بیوفته گیر نفرمونم دو
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 کرد تایید نسترن

  پذیرفتم اجبار به ولی بودم مخالف اینکه با منم
  سمتی یه دوید هرکدوممون

 
 ..  حاال برم گورستونی کدوم
  درختا و باغچه پشت اااا
  رفتیم هک برو د

  درختا پشت دویدم فرار حال در پشه باسرعت
 گرفتم قرار انجیر درخت پشت دقیق و نشستم
  میده پوشش منو و بزرگه َتَنش خوبه

 
  رفتن کجا بقیه

  نیستن من دید تو دیدم کردم نگاه خوب
  میکنه مسخرمون دیگه هزارسال تا ارتین وگرنه بشیم برنده خداکنه

 �🗣� منو خصوص به
 
  اومدم خودم به میزد صدا ارتینو داشت که امیر صدای با

  کردن پیدا منو نکنه  وای
 
  کشیدم سرک یکم

  میکردن نگاه ساختمون پشت به و میزدن حرف وار پچ پچ داشتن
  اونجا میرن اول همه چرا نمیدونم

 
  ساختمون پشت بره که گفت امیر به دست اشاره با ارتین
  متس همون رفت اروم اروم امیرم
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  ندیدن هنوز منو کنم فک  هووووف
  کردم نگاه دوباره
 ..     وااا

  کو ارتین
  کردم دراز گردنمو بیشتر یکم
  رفت کجا
  یعنی؟ رفت
  میکنم سک سک میرم االن جونم جونمی وااایی

 
 غجی کمرم دور دستی شدن حلقه با که بکشم راحتی نفس کردم وا دهنمو

  کشیدم خفیفی
 

 �😡� میارسا امامزاده یا
 

  اس؟ موجوده اون
  رفت که اون بابا نه
 

  ببینم صورتشو تونستم و برگشتم یواش
 بود معلوم جذابش و وحشی چشمای برق هم تاریکی اون تو حتی

 
  بود معلوم که چه من به
  بود معلوم که چه تو به

  اااههه
  گیریمب نیست الزم...  کافیه ببینیمم هم:  گفتم باحرص و بستم چشمامو

 کن پیدا رو بقیه برو..  کن ولم
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 مهم سموا بقیه:  گفت کشی دختر لبخند با و برگردوند خودش سمت به منو
 یرگ رو فتنینیا دست و وحشی ببر ماده یه انگار گرفتم تورو..  نیست

 انداختم
 
  کردم نگاهش سفیهی اندر عاقل و خنثی نگاه با
 

  چیه:  کرد اخم کمی
 

  کن ولم:  گفتم سرد لحن و نگاه باهمون
 

  ؟ میکنم ولت میکنی فکر خودت:  جلو آورد سرشو
  تو و من..  باغ..  تنها..  تاریکی تو

  همیشگیمه آرزوی
  پیوسته حقیقت به هم حاال
 ؟ میگذرم شاز کردی فکر

 
 !  چی که:  گفتم بااخم

 
  چسبوند پیشونیم به پیشونیشو
  ناخوداگاه شد بسته چشمام
  افتاد کار به قلبم
 ...... بوم...  بوم بوم..   بوم بوم

  دهش تنگ دلم الینا:  شد پخش صورتم توی خشدارش صدای و گرم نفسایه
 
  کردم باز چشمامو سختی به

  بود هام لب به نگاهش
  میده تدس از داره کنترلشو بود معلوم این و میشد پایین باال گلوش سیبک
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  کردم نگاه چشماش به و دادم قورت دهنمو آب

  دبو شدن بسته شرف در چشماش و میشد نزدیک لبام به اروم اروم لباش
 

  کرد تموم رو فاصله
  شد تموم
  رسید
  رسیده اب به سال چندین از بعد که ای تشنه مثل

 میبوسید پرعطش و محکم
 سرش به سرمو و زد چنگ موهامو و کرد عبور شالم زیر از راستش دست
 داد فشار
  گرفت گاز لبمو
 کمرمو محکم بود کمرم روی که چپش دست که کردم ای ناله دهنش توی
  فشردم خودش به بیشتر و زد چنگ

 
  کنه حل خودش توی منو میخواست انگار
  فلغا جا همه از   بود خودش کار گرم
  بودم اومده خودم به تازه من اما
  میکردم غلطی چه داشتم من..  من
 ......  دادم اجازه ارتین به..  به

  شد بودم کرده که غلطی تفسیر و تحلیل حال در مغزم
  میکردم حس گردنم روی هاشو لب خشن حرکت و بودم هنگ تو
 
 ازش دمرک سعی کردم که غلطی فهمیدن با و کرد تر سریع کوبششو قلبم

  بگیرم فاصله
 
  میداد فشار خودش به محکم منو و نمیکرد توجهی ارتین اما
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 بود شدن له درحال استخونام
 
  گرفت گاز را بود لبم روی که لبشو توانم و قدرتم تموم با

  گرفت فاصله کمی و کرد شدیدی ناله
 
 رکا ...این حقی..  ح..  چه به.. ب..  به:  کردم نگاهش نفس نفس و اخم با

 !  کردی..  و
 .... تو.. ت
 

 همب چقدر.. چ..  نمیدونی...  شده تنگ برات دلم الینا:  پرید حرفم میون
 داد لذت
  رسیدم ارزوم بزرگترین به...  انگار
  شیرینی...  خیلی لعنتی

 
 اطرخ به نداری حق..  احمقی بیشعور یه تو:  اش سینه تو کوبیدم مشت با

  بزنی دست من به خودت هوس و لذت
  آشغالی یه تو.. تو
 
:  زد لب خشن و گرفت کمرمو محکم و رسوند بهم خودشو حرکت یه با

  هااان؟ المصب نمیفهمی چرا...  عاشقتم نمیفهمی چرا
  تنیس هوس سر از میکنم غلطی هر نمیفهمی چرا..  دلتنگتم نمیفهمی چرا
  عــــــشــــق...  عشقه سر از
 
  میکردم نگاهش اخم و حرص با

  بود شده متورم گردنش رگ
 میزد نفس نفس عصبانیت از و
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  عقب رفت خودش خواست به اون دادم هولش عقب به
  ��بدم تکون و بتن کوه  اون نمیتونستم که من وگرنه

 
 اهجایگ سمت افتادم راه سردرگمی حس و بد حال با و پایین انداحتم سرمو

  سک سک
  شدم سردرگم باز چرا
  میکنه بیقراری تیلعن قلبه این چرا
 راچ:  میکردم زمزمه باخودم و قلبم روی کوبیدم پی در پی و اروم مشت با

 !!؟ لعنتی  کردی باز روش به درو دوباره
 
  مایستاد و رسیدم سک سک محل به

  بود شده برنده ماهم تیم و بود کرده سک سک ما همه قبل  عسل
  آقا مساوی 0 ـ 0:  امیر شونه رو زد باخنده نسترن
  نگفت چیزی و خندید امیر

 
  کو ارتی:  کرد بر و دور به نگاهی عسل

 
  االن میادش:  گفتم حوصله بی
 

 !شده؟ چیزی:  گفت گوشم کنار اروم
 

 ..  نه:  کشیدم مانندی هوف نفس
 

  ایستاد کنارم نشده راضی بود معلوم که درحالی و  داد تکون سرشو
  برداشت را ارتین و خودش کت امیر

 
  میومد داشت ای کالفه بسیار باحالت که ارتین دیدن با



549 

 

  چرخوندم حدقه تو چشمامو
  پایین  سرش و بود جیبش تو دستاش  
 

  شده چش:  گفت اروم امیر
 

  میکرد نگاه بتعج و اخم با نسترنم
  عسل همینطور و
 
  تفاوتی بی با من اما
 

  کنم فکر بهش نداشتم حوصله
 صمیمیت موقعیت این تو نمیخواستم اصال و نبود مشخص تکلیفم تافعال
  بگیرم

 
. . شامه وقت دیگه کم کم:  گفتم حین همون در و افتادم راه خونه سمت به

  بریم بیاین
 
  شدم خونه وارد زدشون  تعجب هنگا و حرفاشون به توجه بدون و
 

  میکردن صحبت و بودن مبل روی مردا چرخوندم توخونه نگاهمو
  میومد اشپزخونه از صداشون هم خانوما

  باال رفتم توجه جلب بدون و حوصله بی
  شدم اتاقم وارد و کردم باز اتاقمو در
 تختم رو انداختم خودمو و بستم درو

 
  باشه داشته امهاد قراره تاکی...  خدا اووووف

  متنفرم بالتکلیفی از شدم خسته
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  بگیرم اشتباهی تصمیم میترسم این از و
  بزنه ضربه بهم بدتر و کنم باز قلبمو در دوباره

  کنم ظلم دلم و خودم به عمرم تااخر و ببندم قلبمو در یا
 
  نشستم تخت روی و پریدم سریع اتاقم در شدن زده با

 باشم تنها یکم نمیشه چرا...  هوووف
  بفرمایبد: 
  تو اومد زیباجون و شد باز در

  زیباجون واای
 

 �� شمایین..  عهه:  گفتم دستپاچگی با و نشستم تر صاف
 

  شد وارد و بست درو
  خوشگل خانوم منم بله:   زد مهربونی لبخند

 
  میبینه قشنگ چشماتون:  زدم لبخندی

 
 ـ ..عزیزم بود شده تنگ واست دلم..  چخبرا خب:  کنارم نشست و خندید

 
  بود شده تنگ دلم منم..  نیست خبری که خبر:  زدم لبخندی منم
 

 اورمب هنوزم..  ناراحتم واقعا اتفاق اون بابت:  گفت ناراحتی با و کرد نچی

  براتون افتاده اتفاقاتی چه که نمیشه
 
  گذشته بوده که هرچی اما...  نمیشه باورم زیاد هنوز منم..  اره ههی: 
 

 ! ؟ خوبی که االن:   کشید سرم به دستی
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 خوب خوب خوب اره:  زدم لبخندی

 
  گفت لب زیر خداروشکری

  کرد نگاه بهشون و کرد قالب هم تو دستاشو
 

  کردم نگاهش کمی
 بود سخت گفتنش که بگه چیزی میخواست انگار

 
 !؟ شده چیزی زیباجون:  گفتم اروم

 
 یه مورد در که باال اومدم..  زمعزی اما..  نه که چیزی:  کرد نگاهم

  کنم صحبت باهات موضوعی
 

  نشستم زانو چهار  باکنجکاوی
 !  موضوعی چه: 
 

  آرتین:  کرد تر لباشو
 

  ؟ ارتین آقا:  باال پرید ابروهام
 

 ( اقا)��:  وجدان

 ��!! جونی؟ ارتین بگم زیباجون جلو....  خب چیه:  من
 

  عزیزم اره:  داد تکون سرشو
 مگفت مادرتم به..  کنم صحبت باهات مهم موضوع یک درباره واستهخ ازم
  کنم صحبت باتو اول که گفت.. 



552 

 

 
  فضولی از مردم...  زودتر بگید میشه:  بودم شده گیج

 

 ��.. باشه:   خندید
 باهات خودش درباره که خواسته ازمن ارتین...  میگم رک و سریع عزیزم
  کنم خواستگاری ازت...  ازت که خواست ازم اون..  کنم صحبت

 

 �😡😡�:  وجدان و من 
 
  کردم نگاهش تعجب با

 گفته بهشون واقعا ارتین پس
  نمیخوامت گفتم بهش من وقتی کرد اینکارو چطوری اخه
  خوردم جا واقعا االن ولی بوده حرف یه حد در ممیکرد فکر
  کنم خفه ارتینو میخواد دلم
 
  اومدم در فکر از زیباجون صدای با
 ..  جان الی:  

 
  بله بله.. ب:  دادم تکون سرمو

 
 :  پام روی گذاشت دستشو و زد لبخندی
 ..  بگم چیزی من نیست الزم..  میشناسی که مارو ارتین..  خــــب
  ؟! دختر گل هچی نظرت

 
  چی درباره:  گفتم خنگی و گیجی با
 

  ؟! شما خاستگاری بیایم رسمی میدی اجازه...  دیگه ما ارتین:  خندید
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  داشت توقعی چه واقعا افتاد دوزاریم

 �� خاستگاری بیاین فردا پسرتم عاشق اره بگم یهو من که
  گفتن پسری..  گفتن دختری
  که نمیشه

 
  نمیادا بدت خیلی توام:  وجدان

  خفه:  من
 

  کردم خیس زبونم با لبامو
  شماهاااا میکنید نگاه اونجوری چیه

 ��کنم خیس دماغم آب با میخواین
 

 ! ؟ گفتیم چیزی ما االن:  وجدان

 ��نه:  من
 
 سخته میدونم امم:  اومد حرف به خودش زیباجون بحرفم خواستم تا

 ظرتون بعد..  عزیزم کن رفک خواستی هرچقدر..  نمیشه یهویی..  اینجوری
 ..  بگو

 
 خوشگل..  خوب دختر..  باشی من عروس دارم دوست خیلی که من راستش
  مگه میخوام چی دیگه.  داره دوستت خیلی و عاشقته که پسرمم

 

 �😡� گرفتم گر کردم احساس اما چی یا بود خجالت نمیدونم
 

 میگم. . کنم فکر یکم..  من..  حاال:  گفتم موقع یه نشن ناراحت اینکه برای

  زیباجون بهتون بگن مامانم به
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 ارهد دوستت چقدر میدونی خودت مطمئنم..  عزیزم باشه:  شد بلند و خندید
  گلم نکردی تعجب اصال گفتم وقتی چون

 
 ات ضایع سر تو خاک دیگه میگه راست خب  زدم گند واااای

 
 نگفتم چیزی و زدم خجولی لبخند

 
  گلم شام پایین بیا:  تگف خندون لحن باهمون

 
  بیرون رفت و کرد باز درو و
 

  تخت رو کردم پرت خودمو اوووووف
  ای الجثه عظیم سوتی چه
 
 ..  برسرم خاک..  هولم بس از
  میخندم خال عین ولی میکشیدم خجالت..  میکردم تعجب باید

  خاک وااااقعا
 

  نیست دختر که نده سوتی که دختری البته
  خودش به بخنده بکشه خجالت خودش بعد بده سوتی باید دختر

 
  بگی چی نگی اینارو اره:  وجدان

 چه تو به:  من
 

  پایین پریدم
  بیرون رفتم و زدم عطر یکم و کردم مرتب لباسامو



555 

 

 
  کردم طی هم را پله اخرین و کشیدم عمیقی نفس
  بودن  میز سر همه
  سمتشون رفتم اروم منم

  بشینم گوری کدوم خببببب
  ااااه

  بود خالی کنارمم صندلی عسل کنار نشستم رفتم
 

  کنم فکر هنو نیومده..  کو ارتین
  افتادم اش بوسه لحظه اون یاد
 ..  وگرنه اومدم خودم به زود که شد خوب  وای
  برسره خاک عسل این تقصیر همش
  جدا جدا نه میگه باهم میگم من هرچی

  نمیشد اینجوری بودیم باهم اگه
  منی بدبختی مایه همیشه که عسل کلت تو خاک اه
 
 اهمنگ و گفت اخی که کردم لگد و بود پام کنار که پاشو محکم حرصم از

 کرد
  

  چته:  کردم اخم
 

  میکنی لگد منو پای چرا..  چته تو:  شد گرد چشماش
 

  خواست دلم:  ساالد تو کوبوندم را چنگالم باحرص
 

  عجبا:  برداشت خیار تیکه یه و خندید
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  عسلللل بکشمت میخواد دلم هووووف
 

  گرفت قرار دستم روی دستی یه که بریزم نوشابه براخودم خواستم
  شد برداشته زود اما
 

  کردم نگاه جلوم به باتعجب
 

  ارتـــین بــــازم
 

  زد اشاره نوشابه به و کرد نگاهم
  اول بریز تو یعنی که
 

  ختمری نوشابه یکم خودم برای و کردم نگاهش چپ چپ
  بود بهش حواسم زیرکی زیر مینوشیدم که همونجور

  میومد سردرگم و کالفه نظر به
  گفتی خانوادت به چرا بگم کنم خفش همینجا میخواست دلم
 نمیشه که حییییف اما
 

  شد چیده کامل میز و نشستن که همه
  خوردن غذا به کردیم شروع
  خوردن به کردم شروع اروم و ریختم سبزی قورمه یکم خودم واسه

 
  کرد شروع اونم و ریخت سبزی قورمه ارتینم

 
  اهه..  بکن کردم هرغلطی حاال

 
  من مال نمکه بی چه
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  کردم نگاه را برم و دور یکم
  نمکدون کو ااههه

 
  اونجاست هههع
 

 اون میشه اقا امیر:   امیرگفتم به میکردم اشاره نمکدون به که درحالی

  ؟! کنید لطف را نمکدون
 

  البته:  گفت و بشقابش تو گذاشت چنگالشو و قاشق
 
  شد گرفته چشمم جلوی نمکدون یک برداره نمکدونو خواست تا
  کردم نگاه بود گرفته جلوم را نمکدون که دستی به
 
  ارتین بازم   
 

  کرد شروع غذاشو ادامه دوباره و نگفت چیزی و زد لبخندی امیر
 
 ��مرسی:  گرفتم نمکدونو حرص با
 
  میکنم خواهش:  گفت شیطنت و باالرفته ابروهای با
 

   بیشعور
 ندیدم نمکدونو اون من که بود عجیب

  توجهم بی بس از
 
 میخورد مخمو داشت جونزیبا و مامان ریز های خنده و لبخندها بین این تو

  ما از دیدن 08 مثبت صحنه انگار که میخندیدن شیطنت با همچین
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  دیگه داده نمکدون یه
 

 پنهون در سعی که ای باخنده همش نمیومد بدش اورانگوتانم اون خود
  ردمیک شیطانی های فکر باخودش و میخورد غذا قاشق قاشق داشت گردنش

 
  مونا نگذره ازت خدا

 

 ��وسط این چیکارست ونام:  وجدان
  گفتم همینجوری   چمیدونم:  من
 
  خوردیم عذا ادم عین و نزدیم ای دیگه حرف هیچ غذا اخر تا

  بود اعصابم رو ارتین ریز های خنده و زیباجون و مامان های نگاه فقط
  هللا اال الاله پسره میزدم دارش االن همین میشد نبود زشت کاش

 
  اونطرف رفتن مردا و کردیم رتشک همه شد تموم که شام
  بشوریم ظرفارو عسل و من شد قرار و کردیم جمع را میز هم خانوما ما

  کردم دستم هامم دستکش و بستم را بند پیش
  مالی کف من

  شو و شست عسل
 
 

  مالی کف به کردم شروع
  یجوهم مارو مخ باز االن این نمیکردم قبول عسل با کارا کاش چیزی یه ولی

 
 !  الی میگما:  عسل

 
 ♀��شد شروع بیا
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 هوووم:  گفتم باحرص

 
 �� الی...میگما:  عسل

 
  کرد شروع نیومده بیا
 
 �� هوم: 
 
 �� بگو راستشو: 
 

  سینک اون تو انداختم بشقابی
 
 �� رو چی راست: 
 

 :  گفت بود شستن مشغول که همونجور و شتبردا بشقابو
 

 ��است کالفه اینقدر امشب چرا ارتین اینکه
 

 �� بدونم کجا از من: 
 

 �� نمیدونی تو یعنی: 
 

  جلوش گذاشتم و کردم کفی هارو لیوان
 

 ��! ؟ بدونم باید من تورو داداش احواالت..  تو شدی خول..  واا: 
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 :  گفت باشیطنت و برداشت انولیو
 

 ��بدونی تو شاید کردم فکر..  عشقشی تو خب
 
 �� نکن فکر کال شما: 
 

 ��تو دست از خدا ای:  خندید
 

  نشد بدل و رد بینمون حرفی دیگه
 کردیم مرتب هم رو اشپزخونه و شستیم هارو ظرف تمام

 
  بیرون اومدیم اشپزخونه از دوتایی
  دستشویی سمت رفت عسل
  که بشینم میخوردن میوه شتندا که بقیه پیش برم خواستم ممن
  گفت یهو بابا
 
  میکنه درد سرش بیار مسکن یک ارتین اقا برای جان الینا: 
 

  کردم ارتین به نگاهی
  ممنون:  زد بابا به ای خسته لبخند بود گرفته دستش با سرشو

 

 �� میندازه زحمت به منو همش ااههه..  این چشه
 

 �� وقت یه نمیری:  وجدان
 ��نترس نه:  من
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  اشپزخونه تو برگشتم دوباره و گفتم چشمی

  بیرون رفتم و گذاشتم هم مسکن بشقاب تو گذاشتم اب لیوان یه
 

  بفرمایید:  گذاشتم ارتین جلوی بشقابو
  ممنون:  زد لبخند و کرد نگاهم
  نسترن پیش نشستم و زدم الکی لبخند

 
  نباشی خسته:  بالبخند روپام زد

  باشی سالمت:  خندیدم
 

  داد تکیه مبل به و خورد را قرص ارتین
 

  ننک استراحت یکم اتاقت ببر ارتینو اقا جان الینا:  گفت منظور با مامان
 

  رفت غره چشم که کردم نگاه بهش باتعجب
  عجبااااا

  چیکار من اتاق بیاد....  اتاق همه این
  زد لبخند و کرد نگاهم

 ... همینجا...  ممنون نه:  گفت شیرینی دخو روی از و
 

..  خودته  خونه اینجاهم..  پسرم نه:  حرفش تو پرید دوست داماد مامان

 ..  نداریما تعارف
 ..  الینا پاشو:  گفت من به رو و
 

  ارتین کنه لعنتت خدا اوووووووفففف
  بتمرگم نمیزاره لحظه یه
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  شیم راحت ما تو یریبم..  بیار کوفت..  بیار قرص..  بیار اب هی
 

  بفرمااااییییید..  بله:  شدم بلند باحرص
 

  دادیم زحمت ببخشیدا:   شد بلند کوچیکی باخنده
 

  کشیدیییین زحمت..  دارین اختیار:  گفتم قروچه  بادندون
 
  افتادم راه ها پله سمت به حرص پر و

 المدنب و کردمی نگاه مارو شتدا که امیر شونه رو زد دوتا اییم عقده ارتین

  اومد
 
 بفرما:  کردم باز اتاقمو در
 

 ..   داریا خوشگلی اتاق:  انداخت اتاقم به نگاهی و تو رفت
  خودت مثل:  سمتم برگشت

 
  نمیزنیااا دست چیزی به:  گفتم خشنی نگاه با
 

  خندید
 

  افتادم خواستگاری مسئله یاد که ببندم درو خواستم
  پسر روحت تو ای
 

  ستنش تختم روی
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 گاریخاست چرا ؟ نمیخوامت نگفتم مگه ؟ نه نگفتم من مگه:  گفتم باحرص
 ! ؟ گفتی مامانت به رو
 

 بدن بوی مثل..  داره خوبی بوی چه..  نرمه چه...  اخخیش:  کشید دراز

 ..  تویه
 

  باتوام:  کردم مشت دستامو باحرص
 

 ...  اومم:  کشید عمیقی نفس
 اه ندوزه کیسه تو برا..  شد گرفته امیر پسره اون حال..  کردم حال ولی
 ..  منی مال فقط تو.. 

  باشه حواسش
 
  بده منو جواب..  گفتن مذخرف جای به:  گفتم غره چشم با
 
 ..  خواست دلم چون گفتم: 
 

  بابا نه عههه:  گفتم باحرص
 

  ؟ مشکلیه..  میخوادت خیلیم..  میخوادت دلم..  اره:  خندید
 
  بهم کوبوندم درو عصبانیت و حرص با
 

 برااااووو:  اومد اش خنده صدایه
 

  بیشعور عوضی
  بمیر کن سکته تخت همون تو



564 

 

 
  کردم غلط خدایا نهههه هیییع

 

 �😡�: وجدان
 �� داره دم و شاخ شدن خول! ؟ چیه:  من
 

 پایین رفتم و کردم هوفی
 
 

  سرجام نشستم و پایین رفتم
 پرسید سریع مامان نشستم تا
 
 ! ؟ جان ارتین بود بهتر: 
 

  ماااامان اوووووفففففف
 
 ..  بودن خوب خیلییی بله: 
 
  خداروشکر..  عه: 
 

  شد صحبت مشغول و بقیه سمت برگشت دوباره
 
 باال اینجوری که است بچه اورانگوتان ارتین این مگه اخه نمیدونم من

 میزارن الالش به لی لی..  میکنن پایینش

 ��درنیار اصول ادا پاشو میگه میگیریم ساده درد سر یه که ما واال
  میمیرن واسش همه....  کپک این حاال
  این با ما داریم بدبختی عجب
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 کاچی نای واسه عروس جای به عروسیشون بعد روز صبح کنم فکر من

  �😡�میارن
 

 ♀�😡😡�الییییی:  وجدان

 �😡�واال:  من
 
 رو به حالت همون در و..  شدم کندنش پوست مشغول و برداشتم سیب یه

  میدادم تکون سر الکی و میدادم گوش عسل های ور
  میزد ور هی اونم

  کردم بشقاب تو کردم خورد سیبمو
  شد بلند نماما طالیی صدای دهنم بزارم تیکه یه تاخواستم

  میشه بهتر دردشم سر...  ببر جان ارتین برای میوه یکم جان الینا:  
 

😡😡🗣🗣 
 

  براش باز ببرم چی...  کرد درو میزو کل بود نشسته اینجا که خر اون
  اهههه

  داشت ارامش نمیشه دقیقه یه
  بدو:  گفت غره چشم با که کردم نگاه مامان به حرص با
 
  نمیبخشمت..  رتینا کنه لعنتت خدا اهه

  میدیم تزحمت هی عزیزم ببخشید:  گفت کردن بازی نقش نهایت با زیباجونم
  زیباجون نیست زحمتی نه:  زدم ای مسخره لبخند
 بشقاب تو کوبوندم برداشتمو سیب یه

  ها پله سمت رفتم باحرص و برداشتم هلوهم و نمک و خیار
  میکردم نفرین و میدادم فحش همش راه توی
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 رمج ارتکاب حین در رو ارتین و کردم باز لگد با درو بزنم در اینکه نبدو
  گرفتم

 کثااااااافت
 
 خندلب و  ایستاد صاف و شسرجا گذاشت عکسامو آلبوم سریع من دیدن با

  زد ای احمقانه
 
  االغ نزن چیزی به دست گفتم خوبه بیشعور  خر

 چه یشتدا دقیقا االن:  گفتم باحرص و تخت روی گذاشتم رو میوه بشقاب

 ! ؟ میکردی غلطی
 
  ونشست جلو اومد اشتیاق با زد برق چشماش ها میوه دیدن با   
  میکردم نگاه برو و دور داشتم هیچی:

 
  منو؟؟؟؟ عکسایه آلبوم یا میکردی نگاه بر و دور: 
 

  میکنه فرقی چه:  خندید
 

  بیشعوری خیلی:  گفتم باحرص
 
  تو لمث:  گفت و خورد سیب تیکه یه
 

  صورتش تو پاشیدم و برداشتم نمکدونو خشم و باحرص
  کشید ارومی فریاد بست و چشماش سریع

  فضول...  حقته; 
 

  سرجاش گذاشتم نمکدونو
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  بودی کرده کورم االن..  دختر احمقی خیلی:  گشید صورتش به دستی

 
  منه قلبی ارزوی اونکه:  برداشتم سیب تیکه یه نیشخند با
 
  جنسیبد ازبس: 

  زد ها میوه به ای اشاره
 بااانو نبودیم زحمت به راضی: 
 

 :  گفتم سفیهی اندر عاقل بانگاه
  میومدم عمرا گرنه و کردن مجبورم

 
 عجب:  خورد هلو و داد تکون سرشو
  نگفتیم چیزی دیگه

 
  گذشت دقیقه چند
  کردم نگاهش و باال اوردم سرمو اروم
  میسوخت براش دلم نگی بگی امم

  قیافشو
  اخییی
  بود کرده باد لپاش و میخورد هلو تند تند کوچیک های بچه عین
 ان بچه بازم بشن بزرگ چقدرم هر مردا و پسرا همه واقعا

 
 نیست که غریبه..  دیگه خودمونیم..  نکنید نگاهم اونجوری پسرا) 
 شب در ها اتوبان تو سرعت عاشقان..  کرده سرخ زمینی سیب عاشقان..
 (  �🗣� زنی مخ عاشقان.. 
  دیگه بسه خب
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  بود بچه خیلی ارتینم حال هر به

 ..  بچم اخیی
  کرد نگاهم و باال اورد سرشو یهو

  رفت ابروم
 پایین انداختم سرمو زود

 
  الینا بیار در بازی ضایع همش
  برسرت خاک

 
 زمال ولی..  عاشقمی میدونم:  گفت داشت خنده از ای مونده ته که باصدایی

  کنیا نگاهم ضایع اینقدر نیست
 

 عوضی شیفته خود:  پاش رو زدم باحرص
 

  گرفت دستمو و خندید
 باشی بغلم تو میشه کی..  من عشق هات خنده قربون:  زد زل چشمام تو

  بخندی
 

  المپیاد حد در کشیدم خجالت
  نکرد ول که کشیدم دستمو
  بغلش تو افتادم کشید تر محکم

  بوسید گلومو زیر و کرد حلقه کمرم دور دستاشو
  سینش رو گذاشتم دستمو و کنار بردم سرمو

  نکرد ولم اما
 

  جونم ای:  بوسید زیرگلومو دوباره
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  ارتین..  کن ولم.. ول:  گفتم ضعیفی باصدای
 
  تو نرمی چقدر که اخ:  داد فشارم کممح
  بزنی جیغ بدم فشارت انقدر میخواد دلم
 

  داشت تازگی واسم کاراش و حرفاش تمام
 باال بود رفته قلبم ضربان

  من شده چم..  خدا وای
 .. نمیگیرم جلوشو چرا

 
  بود نرم و گرم اغوشش چقدر
  داشت خوبی عطر چه

 ! ؟ باشه من مال  ابد تا میشه یعنی
 

  کشیدم باال کمی خودمو
 سینم روی گذاشت دستشو
  شد حبس نفسم

  بخورم تکون خواستم
  داشت نگه محکم و گلوم روی شتگذا و شتبردا دستشو

 
  بود دیدش توی گردنم راست طرف
  کشید گردنم روی داغشو زبون و پایین اورد سرشو
  گرفت شکل وجودم توی خاصی حس یه و شد مومورم

 
  زد مک عمیق
  شد تند نفسام
  جوونم:  شد متوجه
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  شدم سست که بوسید و زد مک اونقدر
 نمیخورد تکون دستامم حتی

 
  شده چم خدایا
 میره ابروم میاد یکی االن

 
  میره آبروم ادمی یکی االن...  وای

 
  بدم حرکت خودمو کردم سعی
 بخورم تکون میزاشت ارتین نه میخورد تکون بدنم نه اما

 ... ارتین:  گفتم بسیارضعیفی بالحن
  نداد محل اصال اون اما

 میره آبرومون میاد یکی االن خر پسره
 

  میگرفت گاز داشت بدتر و میگرفت شدت هاش بوسه
  بیرون بره صدام بزنم جیغ میترسیدم

  بزنم کله که بود این بود مونده برام که راهی تنها
 
  شد باز در کنم پرت عقب به تاخواستم و جلو بردم سرمو زور به
 

  شدم زیباجون خیره و شد گرد ته تا حیرت شدت از چشمام
 

  آبروووووووووووم وااااااااییییی
 

  نشست تر عقب و کرد باز دورم از دستاشو...  مادرش دیدن با ارتین
  ایستادم و کردم جور و جمع خودمو باخجالت
  بگیره ام گریه میخواست
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  پسر روحت تو توف ای
 

 ! ؟ آرتین:  گفت بود جدی اما داشت توش خنده که لحنی با زیباجون
 

  جانم:  داد خودش به قوسی و کش و شد بلند ارتین
 

 یوهم برات بیاد فرستادیم دخترو این ما:  رفت بهش ای غره چشم زیباجون
 ..  بیاره

 !!! ؟ اهم اهم و میندازی گیرش میکنی سواستفاده تو اونوقت
 

  بود خشتکم تو سرم دیگه وااییی
  ارتین کنه لعنتت خدا

 
  میشه محرمم که باالخره:  کشید گردنش پشت دستشو و خندید

 
..  هک نشده:  گفت کنه پنهونش داشت سعی که لبخندی و بااخم زیباجون

  کردی گلی لپ مردمو دختر..  جونش به بیوفت بعد بشی محرم بزار
 

  کرد نگاه بهم و خندید ارتین
  میکرد نگاهم شیرینی لبخند با زیباجونم خود
  رفت نداشتم و داشتم آبرویی اگه
  بگیرم باال سرمو نمیتونم حتی دیگه

 
  کردم نگاه ارتین به باحرص

 کنم جرمنف زمینو کره کل هشد اگه..  قسم کپکم خود جون به..   ارتین ببین
 میکنم اینکارو..  بری بین از تو که
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  خندید تر بلند و خوند توچشمام از حرصمو
  ببخشید:  گفتم خجالت و باحرص

  بیرون دویدم فشنگ عینهو و
 
  هنمیش بهتر ازاین کپک این وضع نگه چیزی که زیباجون...  دیگه بله
  میخنده وایساده پرو پرو عه عه عه

 الکتیف چه ببینید خودتون دیگه باشن اینجوری دوتاشون پسر و مادر وقتی

 ما داریم
 
  بقیه پیش رفتم و کردم طی اخرم پله

  میزدن حرف داشنن هنوز
  شماها زدین حرف چقدر اووف

 
  مدمیو زیباجون االن که خالی مبل بعدشم و بود امیر کنار خالی جای تنها

 امیر کنار مبل هم نشستم
  پام به زد پاشو اروم امیر که میدادم گوش قیهب حرفایه به

 کردم نگاهش باتعجب
 ! ؟ میده نخ
 
 جالتخ وبیشتر  میکرد کنترل زور به که ای خنده با و کرد اشاره ام یقه به
 ...  شالت:  گفت بود زده

 
  چشه شالم

  کردم شالم و یقه به نگاهی
 از اقعیو معنای به دفعه این...  بکشه ارتینو بگم فقط که چیزی بادیدن اما

  شدم محو زمین کره روی
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 بود مونده گلوم روی محکمش های مک و دندوناش کبودی
 بودیهک این و بود شده شل شالم و  نبود حواسم پایین بودم اومده باعجله چون

  بودم رفته فاک به و میشد دیده
 
  کردم محکم ته تا شالمو و باال کشیدم امو یقه باحرص و  خجالت با
  فرستادم ارتین به لعنتی و
 

  نشست صاف و پایین انداخت سرشو امیر
  تو گلی پسر چه

  بگو خرو منه اونوقت

 (�🗣�بده نخ)
 ! بده؟ نخ میاد گلی این به پسر این
 جز یکار این و گردنمه رو کبودی که میبینه نداره فایده بده بخوادم البته
  .. اورد بهونه شهنمی..  میده تشخیص دیگه پسره..  نیست ارتین کار
 نمیشد دیگه بده نخم میخواست اگه پس

 
  هووووووف

  رفتیم تاکجاها باال اون ما االن میکنه فکر باخودش
  بود کجا ابرو   ابرو ابرو میگیم بعد

  هــــــمششششش...  رفت همش
 ارتین کنه لعنتت خدا

 
  کردن رفتن قصد همه و رسید فرا شب اخر باالخره

 دیگه کرد خر اون امشب که باکارایی ولی..  نیستما خسیس..  عجب چه
  نمونده برام حالی  واقعا
  دارم دوست مهمون خیلیم من وگرنه
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  بدرقه برای ایستادیم در دم
  ماها داریم ای همسخر مراسمات چه
  میکنن خداحافظی سالن تو بار یه
  خونه در دم بار یه
  حیاط رفتن راه تو بار یه
 حیاط در دم بار یه
 شن ماشین سوار میخوان که موقعی بار یه
  ماشین تو نشستن که موقعی بار یه

  خدافظ یعنی بازم که میزنن بوق بازیه یه بارم اخرین
 

 ننمیک خداحافظی دفعه هزااااار
  کنیم بای بای..   کنیم خداحافظی کجا کنیم مشخص ادم عین بار یه
  خدافظ...  خدافظ...  خدافظ  میکنن ایست هرجا دقیقه به دم هی که نه

  ایییش
 

 حیاط در به  رسیدیم و کردیم  طی را رستم خان هفت باالخره
  

  جون اخ.... شماست نوبت بعد دفعه:  ایستاد کنارم ارتین
 

 .. که نیست بازی خاله شدی؟ بچه:  کردم بهش سفیهی اندر لعاق نگاه
  شما فردا..  اومدیم ما ایندفعه

 
  ببینمت که اینه من برای  مهم..   حال هر به:  خندید

 
:  فتمگ میدم گوش بابا حرفای به دارم مثال که حالی ودر شدم سینه به دست

  سیاه صدسال
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  نگفت چیزی و خندید بازم
 

 شدن ونماشیناش سوار
  رفتن باالخره و
 

  کردن خدافظی دفعه 31 بابا مردیم اخیییش
  توخونه رفتم باخستگی

  میومد خوابم المپیک حد در
  داشتیم ماجرا دنیا تموم اندازه به امشب

 
  کنیم تمیز رو خونه که کردم مامان کمک یکم
 زیادی چیزی و بودن کرده کمک امیر مامان و ارتین مامان خداها بنده
 بود وندهنم

  میشدم جنازه االن که وگرنه
 

  بخیر شب..  بخوابم میرم من:  کشیدم خمیازه باخستگی
  حموم بود رفته کنم فکر که بابا

  گفت بخیر شب بهم و کرد بوسم مامان
  اتاقم سمت افتادم راه و زدم گیجی لبخند

 
  شده مهربون اینقدر مامان چیشده

 
 گفته کنم ازدواج میخوام و میاد واستگارخ داره فهمیده اینکه حتما اهااااا
  بدبخت باشه خوش اخرم روزای این بزار

 
  کبدتون تو سرراست مادریم محبت یعنی
  تو پریدم و کردم وا لگد با اتاقمو در



576 

 

  ردمک عوض مشکی شلوارک و تاپ دست یه با لباسامو و پاکیدم آرایشامو
  کردن یزوناو بهم کیلیویی چندصد  وزنه میکردم احساس اخییش

  همینه مجلسی لباس کال
  میدونن دخترا

 
  تختم رو پریدم

  اووخیییییش
 برد خوابم چیزی به فکر بدون و کردم بغل بالشتمو محکم

 
  کردیم جمع مامان اب میزو و خوردیم را ناهار
  بود خونه که بود عجیب

  دارن نکورک برای مناسبی چیز ببینم فروشی کتاب برم میخواستم امروز منم
 دانشگاه برم نشد که بار این

  شدم متوقف مامان صدای با که حاضرشم برم  خواستم
 
 !  الینا: 
 

  سمتش برگشتم
  جونم: 
 

 میز به کرد اشاره
  دارم کارت بشین:  

 
 کردم چین
 ..  فروشی کتاب سر یه برم میخوام دارم کار من مامان:  

 
  کرد اخم
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 واجبه کارم..  ببینم بشین بیا: 
 

 ��ماماااان  اووووفف اووووففف
  پام های رون رو کوبوندم بادستام
  اههه

 
  صندلی رو نشستم باحرص

  بفرمااااااایید: 
 

  روم به رو نشست
 پس..  بزنم حرف باهات مهم موضوع کی درباره میخوام ببین الینا: 

  بده جواب و سرجات بشین ادم عین..  نکن بازی مسخره
 

  گفتم باخنده
  کیانیشون اقای خونه کردین شوت منو که مهمه مسئله همون مثل...  اهااا: 
 
  دستم رو زد
 ؟ کنم شروع..  هیس: 
 

  اره یعنی که دادم تکون سرمو
 
 قهعال از...  زده حرف بامن ارتین و  تو بارهدر زیباخانوم..  الینا ببین: 

 ..  گفته من به تو به نسبت ارتینم اقا اون
  نیست هم بدی پسر

 کامله..  میشناسیمشون..   آقاست
  اومده جلو جدی و محکم و گفته خانوادش به چون نداره بدی نیت و قصد

  چیه تو نظر ببینم. بزنم حرف باهات که میگفت زیباخانوم
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 یعیمطب و نگرفته جوابی خب ولی..  زده حرف باهات خودش دیشب هک البته
  هست
  بدونم میخوام من حاال

 !؟ الینا چیه نظرت
 

 چلغوز اون از کردن تعریف همه چییییی
  زیاد نکشیدم خجالت
  شیدمنمیک خجالتم اما نبودیم باهم زیاد و نبودم راحت مامانم با زیاد بااینکه
 �🗣�که نبوده من تقصیر چون

 
  کردم مامانم به نگاهی

 ! ؟ بگم چی االن من خب: 
 

  کرد اخم مامانم
  میکشیدن خجالتیم یه قدیم دخترایه..  ببند را نیشت اون که اوال: 
 
  خندیدم بلند بلند
...   شده عاشق دیگه یکی....   کرده چرونی چشم دیگه یکی ماااااماااان: 

  بکشم؟؟؟ خجالت من اونوقت..  داده پیشنهاد
 

 میخوای چجوری تواخه  واااای... دختر بکش خجالت:  سرم تو زد مامانم
  کنی شوهر

 
 که مثبت...  بگم چی من..  ولش حاال.. داره خوشی دل چه منم مامان
  کردم نابود خودمو که بگم منفی هم اگه..  اس ضایعه بعدا چون بگم نمیتونم
  دارم دوست ارتینو بگم نمیتونم دروغ
 ..  لعنتیم کینه این اما
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  بزنم پسش کامل کامل نمیتونم هرحال به اما
 دل یه و میمونم من اونوقت و  میشه تموم روزی یه باالخره کینه این چون

 نافرجام عشق و شکسته
 

  کردم صاف صدامو و خوردم خندمو
  ندارم نظری من جون مامان: 
 
 ! ندارم نظری چی یعنی: 
  بیان بگیم خوبه نظرت به توام اگه
 هیچی که نه هم گها

 
 ایم بیچاره مامانا میدن گیر اووووف

 
  نمیدونی خودتون هرجور..  نمیدونم من..  مامان وااای:  شدم بلند کالفگی با
..  اننیا نه بگم نمیشه طرفیم از..  اره بگم همینجوری که نمیشه طرفی از

  زشته واقعا چون
 

  فکر تو رفت مامان اییوللللل
  توپی نقشه چه
  کردم حال

 
  زشته..  نه بگیم نمیشه...  میگی راس: 

  نمیشه نه..  بودی خونشون مدت اینهمه
  میکنم صحبت باباتم با..  بیان میگم اره
  اومد خوشت شایدتوام بزنید حرفاتونو شمام بیان
  بهتره بیان حال هر به ولی
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 �😡�بلههه:  زدم گشادی لبخند
 
 دراومد اب از درست کارم یه..  عجب چه
 

  بیان شب واسه بزنه زنگ رفت مامان
  اتاقم رفتم منم

  رفتم بیرون تا و شدم حاضر
  برگشتم و خریدم تست کتاب چندتا
  برنمیگشتم کاش ای اما

  سرم شد هوار مامان تارسیدم
  حموم تو کرد پرتم و بردم کشون کشون
  بیرون پریدم و گرفتم دوش سریع

  تو اومد مامان بپوشم لباس خواستم تا
  مااااااااماااااان:  کشیدم جیغ و بستم رو حوله زود

 
 باش زود:  گفت و خندید مامانم
  بیرون رفت

 
  حاال بپوووووشم چی
  خوبه این اها

  گذشت زود چقدر
  شد این که چیشد یدمنفهم اصال
  هووف

 صیخا حالت اش یقه و مشکی بقیش و بود گیپور استیناش که لباس یه
 داشت

  بود صدف شبیه که باز جلو مدل و سفید هاله با مشکی دامن یه
 ..  بودا بلند اما
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  مشکی سانتی 1 پاشنه کفشایه
  بشه گرفته نمش که حدی در کردم الکی خشک یه موهامم

  بستم موشی دم
  ریختم صورتم گوشه از کج یکمشم
  سرم رو انداختم گیپورم مشکی شال
  ارایش خب
  داوم بهم خیلیییی که کردم مشکی دورچشمامم..  چشم خط..  مشکی ریمل
 دخی ایول
  هلویی گونه رژ..  مات قرمز لب رژ

  مخصوص عطر
  کردم نگاه خودم به آیینه تو

 وای
  منم نمیشد باورم اصال اصال
  بودم شده گلخوش خیلی
 میاد بهم مشکی چقدر

  بود داده خاصی حالت صورتم به  که چشمم ارایش مخصوصا
  ها ملکه عین

 
  شد زده در
  وایسادم صاف زود

  تو اومد مامانم
 ! شدم؟ خوب:  زدم لبخند

  جلو اومد خیرگی با
 خوشگلم دختر شدی ناز چقدر..  ماشاهلل:  بود چشماش تو تحسین برق

 

 ️☺ مرسی:  کشیدم جالتخ مثال الکی
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 بابا خوشگلی فهمیدیم:  وجدان
  بود تو با کی..  ایش:  من
 
  پایین رفتیم مامان با
  نمیکشیدم خجالت مامان از

 �� بابا از اما
 

 اونقدری. . بابا شگلخو دختر ماشاهلل:  بوسید سرمو ای پدرانه بالبخند بابام
  بیاد خاستگار براش میخواد که شده بزرگ
  ببرن بچمو وانمیخ

 
  ها سالشه 09 دیگه بچت:  بابا شونه رو زد باخنده مامان و خندیدم ریز

 
  منه کوچولوی دختر بازم بشه سالشم 81:  کرد نگاهم ذوق با بابام

 
 بدونن. ..کن تعریف من از جلوشون بابا..  بابا:  گفتم باشیطنت و خندیدم

  اومده گیرشون جواهری چه
 

 جواب..  معلومه که اینجور:  گفت شیطنت با امانم و خندیدن دوتاشون
  ها؟ مثبته

 
  پایبن انداختم و سرم و خندیدم نخودی

  خیره هرچی:  گفت لبخند باهمون هم بابا
 
 

 ــــــــــــ
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  برم بگه مامان بودم منتظر تواشپزخونه

  بود شده کم خوشگلم قیافه خاطر به استرسم
 

  اووووف:  وجدان
  مرررررگ:  من
 

 بود شده خوشتیپ خیلی ارتین
  بود پیشونیش روی هاشمو از چندتار و باال بود زده ای خامه موهاشو

  سفید جین و سفید پیراهن و کمرنگ ابی تک کت
  زد چشمک اینقدر شد کور که عسلم
  کنم راحتی احساس بود شده باعث همینم و بودن باز باروی همشون ولی

 
 چایی یه موند دلم...  نمیاد جون الینا:  داد ایانپ انتظارم به زیباجون باالخره

  بگیرم نازش دستای اون از
 

 .. الیناجان:  اشپزخونه سمت برگشت مامانم و کردن کوچیکی خنده همه
  قشنگم بیا مامان

 
  جوون

 وقش و ذوق خیلی االن اما بیاد خوشم مراسما این از نمیکردم فکر هیچوقت
  داشتم
 برداشتم قدم سالن سمت ب اروم و برداشتم رو چایی سینی

 
 تینار عطش پر و خیره نگاه شاهد من و برگشتن سمتم به همه شدنم وارد با

  بودم
  نکردم هول اصال اما
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  کردم نازک چشمی پشت و زدم طنازی لبخند
  کشید هوفی و پایین انداخت سرشو ارتین که
 

  کردم تعارف چایی همه جلوی
  نشستم و
 
 بود چشمم جلو هنوز چایی برداشتن موقع ارتین نگاه برق اما
  اییه مسخره رسم چه این ولی

  کیانی اقای به بده اول میگه..  میگیری بابا جلوی
  کن تعارف مامانت به میگه میگیری کیانی اقای جلوی

 ....  و
 

 تعارف هی.. میرسه همه به....  نیس که نذری غذای...  دیگه بردارین خب
  تعارف
  اییش

 
  سنگین و موقر نشستم خانوم یک مثل و انداختم روهم پاهامو

  شدم خوشگل گفت عسلم حتی و رفت صدقم قربون کلی زیباجون
  میکرد نگاهم باتحسین هم کیانی اقای

 
 کردن را لمعمو های صحبت

 میدادم تکون سر فقط ها منگول عین منم و
 اومد ستوه به ارتین

 مطلب؟ سراصل برین چطوره میگم:  
  کرد ای بامزه اخم کیانی اقای

 هولی تو چقدر پسر:
  خندیدیم هممون
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 بود ریخته بهم اعصابش انگار ارتین خود
 کاردیگه برای االن ما..  کرد میشه بعدنم صحبتارو این من پدر خه آ د:  

 اینجاییم ای
  کرد ای خنده تک ریخته بهم اعصابش ارتین دید که بابا
  مطلب اصل سر بریم.   میگه درست جان ارتین..  خب:

  نشست قبل تراز مشتاق خیلی و کرد نزدیک بهم کتشو ارتین
 بود دار خنده خیلی بچه این واقعا

 
  نبزن حرف باهم برن پسر و دختر دوتا این هرچیزی قبل نظرم به:  بابا
 دیگه های صحبت برای بریم انوقت ها جوون قول به شد اوکی اگر
  رد نه کردم تایید نه من اما کردن تایید همه

 شه صادر اجازه منتظرشدم و نشستم ساکت
 هرجا نمیدونم بالکن یا اتاقت ببر را ارتین آقا الیناجان:  بهم کرد رو بابا

  باهم کنید صحبت برید..  ترین راحت
 
 چشم:  گفتم و کردم نگاه ارتین به
 
  بفرمایید:  گفتم ارتین به حرص با و شدم بلند
 

 رابخ سقف که شد بلند افتخار با همچین بود المپیک قهرمان انگار ارتین
  روسرمون شد
 
 افتاد راه دنبالم و شد بلند
  حاال بریم گوری کدوم

  اوممممممممم
 

 بزنید حرف اتاقت تو نبری گمشو من برا نکن اوم اوم:  وجدان
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 باهم میرن باراولشونه که هست های اون مال ها بازی خنک این بعدش
 ��کردین زندگی باهم ماهه دو که کسخول دوتا شما نه
 

 ��کردیا یکسانمون خاک با جان وجدان:  من
 

  من اتاق داخل رفتیم
  ارتین بعد و شدم وارد من اول
  داد تکیه بهش و بست درو

 
 بزن حرف..  خب:  ختت روی نشستم
  واال نوبره پرو اینجور اونم عروس:  خندید

 
  بحرف نیومدی که بازی مسخره برا:  گفتم حرفش به توجه بی
 

 نشست روصندلی و داد تکون سرشو
 

  مثبت جوابت پس:  زد شیطانی چشمک
 
 چی؟:  کردم اخم

 
  مثبت جوابت...  جوابت: 
 

 نوای دانشمندی کدوم اونوقت بعد ااااهاا:  انداختم چپم پای روی راستو پای
  ؟ گفت بهت

 
  دیگه اره یعنی میزنی تیپ و میکنی خوشگل اینجور وقتی: 
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  انداخت باال را ابروهاشو خنده با و
  خیال خوش چه
 

  نیست اینطور اصال اتفاقا:  کردم حفظ خونسردیمو
 نیبمو هبند زیبایی حسرت تو شنیدی رد جواب وقتی که بزنم تیپ خواستم

 
  عههه؟:  خندید

 
  بله: 
 

 ! ؟ مادمازل زده کی برای تیپو این.... پس:  شد خم جلو به کمی
 

  امیر برای:  گفتم فکر بی و آنی تصمیم یک طی و چیشد نمیدونم
 
  درشت و شد قرمز چشماش زدنی بهم چشم در
 ؟ کی واسه: 
 
 یر...ام:  دادم قورت دهنمو آب
 

 اینطور که: داد تکون خشم و حرص با سرشو
  دادم قورت دهنمو اب ترس با و اروم
  الینا سرت تو خاک
  ؟؟؟؟ بگیری  مردتو صاحاب زبون این جلو نمیتونی دقیقه دو
 
 ایستاد جلوم اومد و شد بلند
  ؟؟ ها...  امیره پسره همین میکردی که سعید سعید اون نکنه سپ:  
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  میگه داره چی دیوونه این
  شدم بلند منم و کردم اخم
  زدم زل چشماش تو

  بودیم هم سینه به سینه
 
 عیدیس اصال  نیست سعید گفتم بهت من..   کردی فکر چی باخودت تو: 

  دیدم که بود بار اولین بدیش من امیرخانو اقای اون  تازه..  نداره وجود
 

 گیر گلوت تو دیشب هموون از شایدم..  میگی راست اره هه:  زد پوزخند

  خانوم دختر کردی فراموش قدیمیتو عشق و کرده
 

  گفتم فکر بدون
  نکردم فراموشش من: 
 

 زد لبخند و شد باز اخمش
  کردم حالجی ذهنم تو حرفمو

 میشد تر گرد چشمام یاداوریش هربار با
  عنتر بدی لو خودتو باید فجیهی این به خها

  سرت تو قبرستون هفت خاااااک
  نیارم کم کردم سعی
  کردم نگاه بهش دوباره

  بود ام خیره میبارید چشماش از که باشیطنتی
 

 کشید ام گونه روی وار نوازش اشارشو انگشت
 .......  پس..  نکردی فراموشش که: 
 !  میکنی اذیتش چرا کنی ششفرامو نمیتونی اگه  میخوایش اگه
 



589 

 

 
 من عشق تهگف..  گفت کی حاال.. ح:  گفتم بادستپاچگی و زدم پس انگشتشو

 !! ؟ میدم عذابش دارم که اونیه
 

   خندید
  شد خیره چشمام تو بعد و
  چشمات: 

  کردن غلط بگم تاخواستم
 کرد نگاه ام سینه قفسه چپ سمت به
  قلبت: 

  انداخت پایینم تا سر به اجمالی نگاه
  کوچولوت بدن تموم: 
 

 عضاا بقیه...  میگه دروغ زبون وقتی که خوبه:  کرد نگاه چشمام به دوباره

  بگن حقیقتو تا میزنن دیوار و در به خودشونو
  نخواد صاحبشون چند هر
 

  فرستادم هولم قلب این به لعنتی و گرفتم گاز لبمو
  میشه منفجر بمب عین میشه نزدیک بهش تا
 

  نشست صندلی روی  کرد گرد وعقب کرد جیباش تو شودستا
 اش هدربار بار هزار که چیزایی درباره که اینجا نیومدیم ما..   الینا ببین: 

  بزنیم حرف...   زدیم حرف
  میدونی منو چیز همه تو
 تورو چیز همه منم و

  نداریم معمولی چیزایه درباره حرفی پس
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 ..  بگم بهت بار صدمین برای میخوام..  من
 دارم....  دوستتت.....  بگم تو..به

  کنم شروع جدید زندگی یه تو با میخوام
  بشم جدید ارتین یه

  میخوای تو که اونطور
 نباشی من مال...   نباشی من با وقتی نمیشه اینا هیچکدوم اما
  نباشی اگه...  اگه اما  میشم ادم من باشی اگه
 

  پایین انداخت سرشو و کشید پوفی
 زد چنگ هاشومو
  نیستم هیچی  من نباشی تو: 
  میکشونتش بخواد طرف هر به روزگار باد تند که سردرگم بادبادک یه

 هرجور خواستی هرجا  دستت میدم بادبادکو این نخ..  باشی اگه ولی

  نکن ولم ولی  ببرم خواستی
  بچشم رو دوطرفه واقعی عشق طعم منم بزار..  باش باهام

 
  کرد سکوت
  میکردم نگاه بهش ساکت

  خودش جنس از های فانتزی همون با...  صادقانه اعترافی
  بگم باید چی
  میخوان جواب پایین بریم که االن
  بدم جوابی چه
  بشکنم ام کینه خاطر به اونو خودمو دل و نه بگم
  بشم بیخیال چیزو همه و اره بگم یا
 ..   اما

  نمیدونم
  گیج گیج
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  سختن دگیزن انتخابای این چقدر

  کنه فرار میخواد دلش واقعا ادم که طوری
  گرفتم رو تصمیمم من اما
  کنم عمل بهش باید
 کردن دست دست کافیه دیگه
 ببرم ازبین رنگو کم کینه این مرور به باید من
  کنم مبارزه میشه خوشبختیم مانع داره که لعنتیم باخود باید

 
  زدم خودم به  پوزخندی

  بیچاره تویی خود شیطون:      
 

  کردم نگاهش و اوردم باال سرمو
  کرد نگاه چشمام تو تردید و اشتیاق با

  گفتم خدا نام و کامل اطمینان با و بستم چشمامو
 میکنم قبول: 
 

  کنممی قبول
 
  کرد نگاهم مات لحظه چند
  کرد بغلم محکم و سمتم پرید بعد و

  شدن خورد استخونام کردم احساس که داد فشارم جوری
 
  ترکن لب فقط تو..  میکنم بهشت واست دنیارو...  دختر عاشقتم: 
 
  گرفتم فاصله ازش یکم

  بود شده  زده ذوق بچمون
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  میبری آبرومونو..   یواش: 
 

  بوسید لپمو محکم
  ارزوم بود شده ازت جمله این شنیدن که نمیدونی...  که نمیدونی: 

  کنی قبول تا کشیدم زجر چقدر
 

  کردم نگاهش خیره
  که نمیشم این منکر اما...  دلگیرم ازت: 
  دارم دوستت..  که
 

 اروم و گرفت قرار هام لب روی گرمش های لب و زد برق چشماش
  میبوسید

  میکرد رکتح موهام تو دستش و
  مکرد همراهیش عشق با بار اولین برای و کردم حلقه گردنش دور دستامو
  داد فشار خودش به بیشتر منو و اومد خوشش

 
  بودم شیرینی خلسه یه تو

 ارامش چقدر
  ارزوم نهایت
  دختری هر خواسته نهایت
  کشید عقب نفس بانفس

  ای العاده فوق   تو..  تو: 
  نمیشم سیر ازت هیچوقت

 
  نگفتم چیزی و خندیدم
  گرفت دستمو بالبخند
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  شدی من مال بعد به این از که بدونن ام بقیه میخام..  پایین بریم: 
 

  گفتم بدجنسی با و خندیدم
 اینجوری..  میدادمااا مثبت جواب بهت که میومدی که سوم دفعه باید ولی: 

  خندید سرخوشی با و بلند ـ خان هویج میشی پرو
 شوکول گفتنت هویح اون ربونق من ای: 
  یخورمتم همینجا کنی خوشمزگی بیشتر یکم اگه گه بریم بیا..  بریم بیا
 

  رفتیم پایین هم دست به دست
  ایستادیم ها پله جلوی و

  گفت بالبخند و انداخت خوردمون گره های دست به نگاهی پدرم
  مبارکه: 
 

  میگفتن تبریک و زدن دست همه
  گفتن تبریک و کردن روبوسی باهام اومدن اجونزیب و مامان و عسل
  کردن بارون تبریک حسابی روهم ارتین

 
  زد چشمک و کرد نگاه بهم بالبخند

  خندید که زدم چشمک یه جوابش در منم
  هم دور نشستیم دوباره

  بکنن را مهم های صحبت تا
 
 

  نبود مهم واسمون که ارتین و من البته
 ...  و مهریه
  میخواستیم همو ارتین و من
  داشتیم همو ما
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 نبود مهم برامون دیگه چیزا این و
  شد خونده بینمون محرمیتی صیغه

  باشیم راحت ها کار انجام برای فردا از تا
  کردم شوخی و زدم حرف باعسل کلی

 
  پام رو زد باخنده

  گرفتی داداشمو که اخرشم  شیطون: 
  دربیارم واست بازی شوهر خواهر یه 

 
  ندیدمخ منم
  یادته که رو تالفی  نداری جرعت: 

  نگفت چیزی و خندید
 

  میداد تکون سر و میداد گوش مامانش حرفای به خنده با ارتین
  ابراست رو دیگه

 
  نیستی خودت که نه:  وجدان

 
  کردن رفتن قصد شام و معمول صحبت چند از بعد

 زنمشب اومدم ات و  بوسید  گونمو سریع خیلی و یواشکی ارتین رفتن موقع
  رفت در
 

  زد صدام بابام که اتاقم برم خواستم
  بابا جانم: 
 
  جلوم اومد و شد بلند مبل روی از
  بشی خوشبخت ایشاهلل..  مبارکت دخترم: 
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 و خوب زندگی االن همین از کن سعی  هستم من خواستی کمک هرجا
 باشین داشته آمیزی مسالمت

 
  زدم لبخند
  ممنون..  بابا چشم: 
 

 گفت بخیر شب و بوسید سرمو
  باال رفتم و گفتم بخیر شب منم

 تو تارفتم
 گفتم براش چیزو همه و مونا به زنگیدم پدیدا ندید مثل
  کردیم شوخی و  زدیم حرف کلی
 گفت تبریک و کرد شوخی و کرد مسخرم کلی که زدم حرف محمدم با
 

  کشیدم دراز تخت روی باسرخوشی
  کردم فکر فردا به و
 ..   و خرید جون اخ

  برسه فردا زودتر کاش
 تمرف خبری بی عالم به زود خیلی و شد گرم کم کم چشمام فکرا باهمین

 
  شدم بیدار مامان سروصدای با صبح
  اههه

  بمبخوا نمیزارن
  شد باز در
 نزاشته ما واسه اسایش که مامان دلنواز صدای بندش پشت و
 وش حاضر شو بلند میخوابی اینهمه چخبرته...  دیگه شو بلند..   الینااا: 
 

  بالش تو کوبوندم سرمو
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  میشم پا من برو...  دیگه کن ول...  مامان اههه: 
 
  شد کشیده روم از  پتو
 هتب پاشو..  خوابی هنوز تو...  برسه که االنه نارتی...  دختر دیگه پاشو: 

 میگم
 

  گفتم میگشتم پتو دنبال پام و دست با که همونجور
 ........ ارتی مامان: 
 

 خورد جرقه یهو مغزم
  میاد داره چی واسه ارتین  ؟؟ ارتین
  ؟؟ دنبالت میاد داره پسره اون پاشو میگه من به نمیکشه خجالت مامان
  که واقعا
  افتاد یادم دیشب اتفاقات که بگم چیزی یه پاشم مخواست

 �� خرید. ..  محرمیت صیغه..   مثبت جواب..   خاستگاری
  خرید برم بااقامون گمشم پاشم باید امروز...  جووون ای
 

 پریدم جا از خورده x قرص که خر عین
 سرویس تو پریدم مامان متعجب چشمای جلوی و کشیدم ذوق از جیغی

 بهداشتی
 

 ..  بشیا اماده زود..  هول دختره:  اومد مامان خنده ایصد
 
  چشم چشم: 
 

  اومد در شدن بسته صدای
  رفت اخیش
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  بیرون پریدم و گرفتم دقیقه 1 و سریع دوش یه
  کردم خشک میتونستم که تاجایی و گرفتم را نمش موهامو
  بستم باال موهامو
  کردم حالی کم اما کامل ارایش
  داشت طالیی نوارهای گردن و استینا دور و کمر ردو که مشکی مانتو
  ضخیم مشکی ساق یک
  مشکی سانتی 01 پاشنه کفش
  طالیی ــ مشکی شال و دستی کیف
  خیلی دارم دوس تیپمو این

  نمک پیدا ست که مونا با رفتیم پاساژ اون به پاساژ این از واسش انقدر
  بخیر یادش

 
 شد محشر که زدم اصلمم roza عطر
  بیرون رفتم اتاقم از موجل خوجل و خانومانه یخیل
  شدم اشپزخونه وارد و رفتم پایین ها پله از
 
  هنو نیومده: 
 

 ...  هنوز نه:  گفت میشست ظرف که حالی در مامانم
 
  گشنمه..  بخورم من بده چیزی یه پس..  اوووووف: 
 

  سمتم برگشت و کرد خشک دستاشو مامان
 ..  بدی ازمایش بتونی که اشیب ناشتا باید...  نخیر: 
 

  بود رفته یادم ولی میدونستما..  عههه:  گفتم باتعجب
 گشنمه.   خب کنم چیکار من پس
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 سینک سمت برگشت دوباره مامان

  بخورین چیزی یه خونه بیاین بعد بدین ازمایشتونو: 
 

 !  میبندی جمع چرا ؟؟ مامان:  گفتم بااخم
 

  گفت ساختگی باتعجب
  نیست؟ ادم بیچارت شوهر اون پس ..  واا: 
 

 ��؟ ارتین ؟ من شوهر ؟ شوهرم

 �😡�میشه باورش کی واااااایییی
 (  خوشگلم شوهر)  خوشجلم شوور جوووون

 ��هس شوهرمم..   میگیا راس:  کردم ذوق
 

  داد تکون سرشو باخنده مامان
 شوهرم شوهرم..  نیس بد بکشی خجالت یکم: 
 

  میز پشت نشستم و خندیدم

 ��.. بگم چی..  دیگه شوهرمه خب: 
 

 ماسید مامان دهن تو حرف زنگ باصدای
  بیرون رفت دوباره کرد خشک دستاشو

  دنبالش رفتم شدم بلند منم
 .. ارتینه حتما

 
  زدم لبخند مامان و ارتین پرسی احوال و المس صدای با

  میکنه خودشیرینی چقدرم ارتین
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 البته..  دوسته داماد ازبس..  دامادش برا میره ضعف و غش که مامانمم
  دوست پسر بگم بهتره

 
  کردم سالم و جلو رفتم
  سالم: زد لبخندی و برگشت سمتم به ارتین
  اشپزخونه تو رفت غذا بهونه به مامان

  نبود کار در غذایی اصال بتهال
  کرده خوشتیپ چه بچمون
  شکالتی پیراهن و کبریتی شلوار و ای قهوه تک کت
  دیرسی خودت به انقدر بریم نمیخوایم که عروسی..  چخبره:  گفتم بااخم

 
  میشه حسودیت چیه:  بوسید لپمو و خندید

 
  گردم خودم نقص بی قیافه و تیپ به نگاهی

  عمرا هه حسودی؟؟ ؟؟؟ تو به مـــن؟؟: 
 

 نباش حسود انقدر..  خودتمااا مال دیگه من کوچولو:  خندید
 

  هویج خودشیفته مینازه خودش به چقدرم:  دادم فشار دندونامو
 

 دیرمیشه که بریم بیا..   تو از امان:  گرفت دستمو
 

  بیرون اومد اشپزخونه از مامان
  شدیم ارتین ماشین سوار و کردیم خداحافظی

  کردیم حرکت و گذاشت اهنگ
 

 !! ؟ نخوردی که چیزی:  اومد مانندش فریاد صدای
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  نفهمیدم درست

  چــی؟: 
 
 ��نخوردییییی که چیزی میگم:  زد داد تر بلند
 
  نخوردم نه..  اهااا: 
 
 �🗣�چیییی: 
 

  کردم کم ضبطو باحرص
  اهه برسه صدا به صدا کن کم..  مگه داری مرض: 
 

  نبود حواسم:  خندید
 

  باشی داشته حواس و هوش نبایدم رسیدی ارزوت به..  دیگه بله:  گفتم باناز
 

 نم ��مــــن؟؟؟:  گفت میکرد نگاه جلو به که همونجور شده گرد باچشمای

 ��!!!ارزو؟ کدوم  ؟؟ رسیدم ارزوم به
 

  برگشتم دروغگو خر طرف به بابهت

  �😡� ؟ ارزو کدوم: 
  میکرد زر زر من واسه دیشب بود کی
 ؟!رویامی ارزومی فالنم عاشقتم من
  کردی؟؟ فراموش همشو گذشت پل از خرت که االن
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 چیزایی همچین نمیاد یادم که من من؟:  کرد عوض رو دنده تعجب و باخنده
  باشم گفته

 
 ..  جهنم به..  خنک مسخره:  گرفتم رو ازش بااخم
  شدم خیره بیرون به اخم با و پنجره سمت کردم رومو
 میخواست پوالدین اعصاب و اراده االغ این با زندگی

 
  کرد نگاهم و کرد ای سرفه تک خندید خوب اینکه از بعد
 ! شوکول؟: 
 

 بیشعور االغ..  ندادم محلم نکردم نگاهش
  بحرفن ادم عین باهاش که نیست ادم
 
  میشی ناراحت چرا کردم شوخی دیوونه!!!  ؟ شوکوالاااات: 
 

 وجوابش و شدم منصرف باز ولی اعصابی رو و خنک بس از بگم خواستم
  ندادم
  اصال نداره لیاقت

 نهک مسخره یا و کنه شوخی چیزایی همچین سر دختر با نباید که نمیدونه
 
 عشقش اعتراف کی اخه..  اخه بره یادم میشه مگه..  کردم شوخی الینا: 
 باشم دومیش من که میکنه فراموش معشوقشو به
 

  یسادا قرمز چراغ پشت
 
  دیگه نکن بدخلقی را امروز..   جان الینا: 
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  گفتم و برگشتم سمتش به اخم با
 یمیکن بازیتو مسخره ؟؟ میزنی گول بچه یا میکنی خر داری االن مثال: 

  فالن تو فالن من بود شوخی میگی بعد
 اس مسخره خیلی که واقعا

 
 انداخت باال ابروهاشو 
  کردم شوخی یک فقط من عزیزم: 
 
  نمیکنیاااا بامن آبکی شوخیای ازاین دیگه  کردی بیخود: 
 حساسم عشقمون رو من
 
 دست روی گذاشت خودشو دست و دنده روی گذاشت دستمو و خندید بلند
  من
 ..  حساسیتت اون قربون من ای: 
 

  نگفتم چیزی و خندیدم
  افتادیم راه و شد سبز چراغ
  ازمایشگاه به رسیدیم مین چند بعد حدودا
 نشه شلوغ خیلی که شدیم پیاده سریع

 
  رفتیم راهرو داخل و شدیم آزمایشگاه وارد
 نشستیم ها صندلی روی باهم و گرفت نوبت ارتین
  گرسنشه خیلی بود معلوم
  بود کرده اخم شدت به و بود داده تکیه سرش پشت اردیو به سرشو

  هوووف
  نشستم صاف
  میکردم احساس رو سنگینی نگاه
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  گرفتم نگاهو رد
  زیاد خیلی ارایش با بود دختر یه

  ارتین به بود شده خیره
  کنا نگاه رو پرو بچه
  نداد محل اصال که رفتم خشنی غره چشم بهش

 کثااااااااافتتتتتتتت
  زمین رو کوبوندم پامو محکم و کردم اخم

  کرد نگاهم
  گذروندم نظر از باالشو تا پایین از و رفتم  ای غره چشم
  ارتین به شد خیره دوباره و کرد نازک چشمی پشت

 
  شدییییید گرفت حرصم

  کنارش نشستم رفتم و شدم بلند جام از باعصبانیت
  پروییه چه این عه عه عه

  نداد لمح من به و بود خیره هنوزم
  افریقایی میمون نکنم ادمت تورو نیستم الینا

 
  طرفم برگشت یهو که بازوش تو کوبوندم محکم

  شما چته: 
 

 خانوم منه شوهر میزنی دید داری چهارساعته که رو اونی:  گفتم بااخم
 جون

 
  شماست؟ شوهر..  عهه:  زد ای مزه بی لبخند
  میاینن بهم اصال اخه ستیه چیزیش خدمتکاری کردم فکر..   خوشگله خیلی

 
  کنم خاکشیرش و خورد نزنم تا بده اعصابی خدایا
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  گفتم نباشه مشهود عصبانیتم و حرص میکردم سعی که درحالی

  میکنی؟ قضاوت ظاهر رو از پس عه: 
  نگم بهت االنمو همین شاید اولمو فکر منم نیست درست اینطوره اگه
 ردمم شوهر به اینجوری که هستی خیابونی هرزه دختر تویه کردم فکر منم

  شدی خیره
 واسیمخ نظر هرموقع..  میایم بهم خییلیم اینکه و ماست بین عشق مهم بعدشم

  بگو و نظرت بیا
  اینکه و
 

 تهدید و مگرفت تعجبش البته و عصبانیت و حرص پر چشمای مقابل انگشتمو
  گفتم وار
 ..  یزنیم دید رو دیگه خر هر یا من شوهر باشه اخرت بار: 

 باش قائل ارزش براخودت یکم
 

  نشستم سرجام رفتم و شدم بلند رنگین سنگین خیلی
  میکرد نگاهم تعجب و باحرص همینجور ام دختره اون

 ..  خر میمون
 

  کرد باز هاشو چشم ها سال از بعد آلود خواب اقای
 داد خودش به قوسی و کش
  ؟ نشد نوبتمون: 
 
 ..  هنوز نه: 
 
  شده چیزی یه شد متوجه رتمصو حالت از 

  میشدم قرمز میخوردم حرص یا میکردم دعوا هرموقع من..  داشت حق



605 

 

  الینا؟: 
 

  کنم حفظ خونسردیمو کردم سعی
  زدم ای مسخره لبخند
  جانم: 
 
  گفت کنجکاوی با و کرد اخم
  ؟ شده چیزی: 
 
  زدم دربیاری حرص لبخند و کردم نگاه دختره اون به
  رواله چی همه..  نوچ: 
 

  باال انداخت ابروهاشو
 اوکی: 
 

  شونش رو گذاشتم سرمو و کردم حلقه بازوش دور دستمو
  سرم رو گذاشت سرشو اونم
  داره ارامش چقدر
  خوبیه حس چه
  اونطرف رفت چشمم جلو از شد بلند هم دختره اون
  چندش..  بهتر
  نمیشه نوبتمون چرا نمیدونم فقط
  بود سررفته حوصلم هم گرسنه هم  بودم خسته هم

 داره حسو همین بود معلوم قیافش از ارتینم
 ندوم با بخورم جوجه و برگ و کوبیده پرس دو برم پاشم میگه شیطونه

  بگیره ازمایش من از میتونه کی اونوقت ببینم بعد بشینم بیام اب
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  دختر کن رحم خودت به:  وجدان
 

 ودز مردمو کار نمیکنن زیاد لوپرسن یکم..  اینجاییم ما کی از..  خب واال
  بندازن راه تر
 ما زا بگیرن ازمایش دوتا میخوان اینا که بمیریم گشنگی از اینجا باید ما
 

  شد نوبتمون ها سال از بعد باالخره
 دادیم رو الزم های ازمایش و داخل رفتیم
  پایین ریخت باهم چیزم همه مغزم قلبم فشارخونم خونم قند وااای
  گشنمه خدایا
  ندادم گوش دیگشون حرفای به دیگه و بیرون پریدم سریع
 کثااافت بود نشسته ماشین تو ارتین

 
  بهم کوبوندم درو و ماشین تو پریدم

  ؟میمیردی..  بیام منم وایمیسادی: 
 

  کرد روشن ماشینو و  خندید
 بابا کردم ضعف بخوریم چی یه بریم کجا بگو زدن غر جا به: 

  مونده خریدم چندتا هنوز تازه
 

  گفتم میکردم نگاه جلو به که درحالی باتعجب
  بکنیم امروز نمیخواد که کارارو همه بعدشم..  جیگرکی بریم: 

  گشنگی از مردم که برو..  برو
 

 و شد کنده جا از فشنگ عین کرد روشن و ماشین و گفت کشداری اوکی
  جاده تو رفت
  شدم پیاده سریع منم و ایستاد جیگرکی مغازه دم
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  بویی چه وای
  گفتم و وایستادم پیرمرده جلو رفتم کنم توجه کسی ب اینکه بدون
 ازاون تام 01.. دل سیخم تا 41.. قلوه تا 01..  جیگر سیخ 01..  ببین اقا: 

  اینا و نوشابه و نون با هاش چربی
 

 خندید بعد و کرد نگاه باتعجب اول بودنم هول به پیرمرده
  بشین برو.  سرمیزتون میارم شد اماده..  دخترم باشه: 
 

  حاجی گرم دمت:  خندیدم
 

  نشوندم ارتینم و نشستم میز یک سر سریع
 کرد نگاهم باتعجب ارتین

  مبد سفارش برم وایسا..  هولی چقد بچه: 
 

  میارن االن بشین  دادم سفارش خودم:  خندیدم
 

 فرزی و تر خانوم  عجب. .  بابادستخوش:  گفت باتعجب و خندید اونم
 
  اومدم عشوه و شدم گیر جو باز
  نیس جایز تامل..  گشنشه اقامون وقتی.   دیگه بله: 
 

  خندید و باال انداخت ابروهاشو
 جوون: 
  اومد خوشم اییاق لفظ از ناموسا:  پام رو زد
 

 ..   دیگه اینیم ما:  انداختم باال چندبار ابروهامو
  عجیییجم دلبری میگن اینا به:  گوشش کنار بردم سرمو
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. . بکن ما خونه میای که موقعی دلبریا این از عه؟؟:  کرد نگاهم و خندید

  تخت رو ببرمت ازساعه تا
 

 هوا رفت خندش که بازوش تو زدم شد گرد چشمام
  کنا نگاه حیارو بی پسره

 
  میزمون سر اومد غذا و نون بزرگ سینی یک با پیرمرده
  نکنه ددر دستت:  گفتم میکردم نگاه غذاها به گشنه شیر یک مث که درحالی

 
  جونتون نوش:  زد لبخندی پیرمرد

  منقلش سر رفت و
 

 چهارتا چشماش جیگر اونهمه بادیدن و برداشت جیگرارو روی نون ارتین
  شد
  میرفتم ضعف و غش داشتم که نمم
 
 
  ایینهمههههه؟؟: 
  شدم لذت غرق عالیش مزه از و دهنم تو انداختم یدونه و کردم اخم ـ
  نزن حرف بخور.   اس اندازه خیلیم: 
 

  زد تعجباتی لبخند
  اوکی: 
 
  خوردن به کردیم شروع دوتامون و

  داشت ای مزه عجب که واقعا
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 گرفت وجودمو ضعف حسابی
 
  داد حال حسابی که جیگر خوردن از بعد

 ��خداتومن کرد حساب اقامون
  خرید رفتیم و شدیم ماشین سوار
 خونه رسیدیم ظهر 0 ساعتایه حدودا و خریدم وپرت خرت کلی
 تمگذاش تنها خرید از باکوهی رو ارتین و توخونه پریدم تهکوف و خسته

  گرمه هوا چی عین المصب
  زدم باد خودمو باشالم و رومبل نشستم
  نبود مامانم
 رفت کجا باز نیست معلوم
 ومدما و کردم درست پرتغال اب شربت دوتا اشپزخونه تو رفتم شدم بلند

  بیرون
 لویج زمین رو خستگی از خودش و ها پله کنار بود گذاشته خریدارو ارتین
  بود رفته وا ها مبل

 
  کنارش نشستم باخنده

  میز رو گذاشتم رو سینی و
  گفتم باخنده و بازوش به زدم
  ام اورده طعام اندکی برایت شو بلند..  مرد شو بلند.. هی: 
 

  گفت خستگی با و بست چشماشو
  میخوام توپ خواب یه فقط..  لهم له الینا: 
 
 سنگینه چه پام روی گذاشتم و کردم بلند دومنیشو کله ورز به
 گچه کیسه که نیست کله 
 شد ولو دوباره و گفت آخی 
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 خورد جرعه یه کردم نزدیک دهنش به و برداشتم رو پرتقال آب لیوان 
 و قبل جرعه که بست دهنشو نگو که بخورونم بهش دوم جرعه خواستم

 هاش لباس و گردن رو روریختم همه بازه دهنش کردم فکر منم بده قورت
 
 به و کشیدم عقب خنده و جیغ با پرید جا از و کشید آرومی فریاد یخی از 

 مداو لحظه یه بیچاره خدا وای خندیدم غش غش سرگردونش و حیرون قیافه
 کنه استراحت

 ام خیره غره چشم و اخم با بعدش اما کرد نگاهم گیجی و شوک با اولش 
 وت پاشید و برداشت منو پرتقال آب لیوان نیناگها حرکت یک در و شد

 صورتم
 خودم به اش قهقهه با که بودم هپروت تو ابرام رو کردم می  حس اولش 

  اومدم
 

 چهار و پرید جاش از من از تر زرنگ اون شدم بلند جام از تا کثااافت
  خونه طرف اون دوید و شد رد مبال بین از پا و دست

 مخواست معروف قول به نبود حواسم کنم یخوب خواستم من دیوونه عوضی
 هرکی هانتقام تشنه فقط کردی غلطی همچین تو چرا تو شدم کباب کنم ثواب
 میده جواب بدتر برابر صد این میکنه هرکار

 
  عوضیییی: زدم جیغ
  طرفش کردم پرت بود دستم دم که رو لیوانی و

  سرش پشت گلدون به محکم خورد لیوانه و داد جاخالی
 
  ممیخوردی تکون بااون همزمان ارتین و من و میچرخید اش پایه روی ونهگلد
  شد تیکه صد و افتاد یهو که
 

  گلدونه سمت دویدم و زدم جیغ
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 گورستونی کدوم از حاال..  بود خدابیامرزم بزرگ  ننه یادگاری وااااای: 
  بیارم گیرش

 
  وایستاد سرم باال خونسرد خیلی ارتین

  میخریم گهدی یکی میریم خب: 
 

  بودم گرفته تودستم رو شده شکسته گلدون های تیکه که درحالی
  اخه یبخر میخوای قبرستونی کدوم از..  پیشه سال چندین مال اینا:  نالیدم

 
 کشید عقب منو باضرب

  میبره دستت عه..  دیوونه نکن: 
 
 �� داریم ما شوهره اینم اخه

 
  میکشهههه منو مامانم ییینارت:  شدم اویزون پاهاش به گریه باحالت

 
  نکشته بچشو کسی تاحاال گلدون یه خاطر به:  گفت و گرفت یقم از

  کنیم تمیز کاریارو گند این.   پاشو پاشو
 

 عین که درحالی و پاش به چسبیدم محکم که بره اشپزخونه سمت به خواست

 ��....  مامانم ارتیییین:  گفتم میزدم زار ها بچه
 

  بره راه کرد سعی بودم شده اویزون پاش به من که طورهمون و کرد نوچی
  میشدم کشیده دنبالش و میزدم زار منم و میزد لنگ

 
  نکن گرفت درد پام..  نکن الینااا: 
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 �😡�بفهمههههه مامانم اگه واااااای: 
 
  بچه باتوام..  پامو کن ول دختر: 
 

 �😡� خوردم چیز خداااایا: 
 

 ��پس بخور منو چیزایه بیا ههع:  گفت و خندید شیطنت با
 

 ��االغ حیاااااای بی:  پاش تو کوبیدم حرص با گریه حالت باهمون
 

  بود لبام منظورم منحرف:  خندید غش غش
 

 �😡�گمشووو:  رونش تو زدم باجیغ
 

  اشپزخونه تو رسیدیم باالخره
  کانتر رو گذاشت و کرد بغل منو و شد خم
  کاری تمیز بریم کنم پیدا چیزی یه تا..  بشین خوب بچه یه عین: 
 

 دادم تکون سرمو و کردم غنچه لبامو
 

   پام رو انداخت و کرد خیس دستمال یک ارتین
  زمین گذاشتتم

  نک جمع ایناشو و خاک برو:  گفت و
  میام االن منم
 

  دادم تکون سرمو
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  پیشونیش رو کوبوند کالفگی با
 من به تورو اخرش..   عرضم بی من میکنن فکر کارات بااین..  خدا ای: 

 نمیدن
 

  بدو..  برو:  در سمت داد هولم
 

 کردم نگاهش کار خطا های بچه مثل و کردم غنچه لبامو
  الی میگم بهت برو: 
 
 گلدونشو شکوندم من بگه مامان به نره این.   بیام عشوه..  شم لوس یکم
 ..  کنی دعوا منو میخوای تو..  اخه: 
  بگی مامانمم به
 

  گهب چیزی یه بودم منتظر بود پایین سرم که همونجور و بود شده سکوت
  کال مرد الل که اینم

  کردم نگاهش یواشکی
  گفتم چی من نشنید اصال انگار و بود من خیره
  وااا
  دادم تکون صورتش جلو دستمو و کردم اخم
 هوووی.. ارتین..  ارتین: 
 
 داد تکون سرشو و داد قورت دهنشو اب
  نمیگم مادرت به چیزی شرط یه به: 
 
  مقصریا توام اینکه مثل..  چی یعنی:  کردم اخم

 
 جیباش کردتو دستاشو
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 منم .. توبودی شکست گلدونو که  اونی..  کردم تورو کار تالفی فقط من: 
  نداشتم نقشی هیچ اتفاق اون در
  نیستم مقصر پس

 
  نمیشکست گلدون نمیدادی جاخالی اگه..  هستی چرا: 
 
  میشکست من سر عوضش: 
 
  میدادی جاخالی نباید..  جهنم به: 
 
  ؟ شنیدی ناخوداگاه رفلکس: 

 عیس و میده جاخالی ناخواداگاه...  میاد ادم سمت به ناگهانی چیزی یه وقتی
 ..  کنه فرار کنهمی
 
  میدادم فشار محکم دندونامو حرص از

  باز زبون اشغاااللللللل
  شدم سینه به دست

 
 توضیح براش چیزو همه من اومد مادرت.  شرط بی شرط اصال میخوای: 

  میکنه قضاوت خودش.   میدم
  ؟ چطوره هوم؟

 
  گناهه بی ارتین میگه معلومه  دوست داماد مامان اون هه
 

 نگی؟ نمیشه حاال:  گفتم مظلوم یباچشما
 

  داری خرجی هرکاری:  گفت نوچی
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 ..  شوووهر مثال اقای کنه لعنتتت خدا هوووووف

 شرطشو بودم مجبور. ..  مهمه چقدر مامان واسه گلدون اون میدونستم چون
 میکرد نابودم مامان وگرنه.  کنم قبول
  کشیدم هوفی
  سرم تو خاک..  کردم غلطی چه
  ؟ بشنوی شرطمو نمیخوای:

 
  کردم نگاهش چپ چپ
  بگو: 
 

 زد پهنی لبخند
 ..  خوب دختر شدی حاال افرین 

  اتاقم بیای امشب...  اینه من شرط
 

  باال پرید ابروهام و شد گرد چشمام
  ؟ ارتین اتاق شون؟ خونه برم

 ��شم حامله قلو 2 عروسیم شب کنه غلطی یه نزنه نداره تعادل بچه این
 
 نکردیم عقدم حتی هنوز ما. .. عمرا: 
 

  میکنیم کارا خیلیی..   میکنیم:  زد شیطونی چشمک
 
 کارایه خیلی و بچه..  اونورا بنداز مسخرتو فکرایه..  هوی:  کردم اخم
  عروسی بعد دیگه

 
 کرد مظلوم الکی قیافشو
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  بکنم میتونم که لمست ولی...  اوکیه رابطه: 
  زد چشمک یه و
 

  نداره عیب..  نشی تحریک:  شونم رو انداختم دستمالو
 
  خندید بلند
 به رمچقد..  بردی دنیارو دختر ترین لوند جایزه کردی فکر نکنه ببینم:

 مینازه خودش
 

 گفتم باحرص
 بی و تسس ی پنبه یه که تو واسه ولی...  نیستم دنیا دختر ترین لوند نه: 

  بزرگم شعله یه..  تعادلی
 

  مکرد حلقه گردنش دور دستامو متعجبش چشمای روی به رو و جلو رفتم
 

 چی یعنی لوند میدم نشون بهت حاال
 

  کردم حلقه گردنش دور  دستامو
  بلندشدم پا پاشنه روی و
  مشد خیره متعجبش و خاص چشمای تو
  زدم لب اوردم کجا از نمیدونستم که نازی با و
 ! ؟ اتاقت ببریم میخواستی چرا پس..  نبودم ناز پر و لوند اگه: 
 
 داد قورت صدا سرو پر دهنشو آب

  خندیدم
  بردم تر جلو سرمو

 ..  بگم اینجوری بهتره...  نه یا: 
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 ..  پس نبودم داشتنی دوست اگر
 شد مات گاهشن که کشیدم دندونم زیر به لبمو
  نهک ازدواج باهام که بود این پی عطش با کیانی جناب پسر تک چرا پس: 

  داشته دختر دوست هزاران که پسری
 

  ردک حلقه کمرم دور دستشو که کشیدم گردنش روی گر نوازش انگشتمو
  زدم محوی پوزخند
 ..  ایول

 
 ..  پسر هشا داره تفاوت بودی باهاشون که هایی هرزه اون با من دلبری: 

 باهات هرزه دخترای عمر یه چون..  رونبینی واقعی دلبری داری حق البته
 بودن
  نبینه رو کسی من جز چشمت که میکنم کاری..  من اما
 

  بود لبام و چشمام مات نگاهش
  زدم لبخندی

  ؟ شاهزاده میگی چی خب: 
  ؟ المال بیت یا منی مال

 
  گردنم تو کرد فرو سرشو و زد چنگ محکم کمرمو

 کرد انتخاب و من بند در اسارت یعنی این و
 کشیدم باال خودمو و کردم تر محکم دستامو
 میشد تر  شدید هرلحظه هاش بوسه

 بود شده مکیدن و گاز به تبدیل و
  میبردم لذتم برعکس..  نمیومد دردم
 .  میده حال خیلی شما جون

 �� خودتون قسمت ایشاهلل
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  دراورد گردنم تو از سرشو

  کرد نگاهم خمار و
  بودم چشماش خیره
 ..  کنم انکار نمیتونم من..  خدایا
  دارم دوسش دربیارو حرص و شیطون پسر این من

  دارم دوسش خیلیم
  وعشق عالقه با و شدم قدم پیش من ایندفعه

  بوسیدم و گذاشتم هاش لب رو هامو لب
  عسل شیرین مزه
  عشق مزه

  بوسیدنم به کرد شروع بیشتری باعطش و گردنم رو گذاشت دستشو
  زدم چنگ موهاشو
  بود رفته در دستمون از مکان و زمان و میبوسیدیم همو عمیق
  داشتم دوستش چقدر
  بودم عاشقش چقدر

  میدیدم ارتینم چشمای تو عشقو برق و
 

 میکرد پیشروی داشت دستش
  کرد نوازش داغمو و لخت کمر و لباسم زیر رفت

  داد دست بهم ای تازه و بعجی حس و شد مورمورم
  ناب و بکر حس یه

  نمیتونستم اما بکشم کنار میخواستم
 

 وت شد باعث که گرفت لبم پایین از ریزی گاز و شد دهنم وارد زبونش
  بکنم خفیفی ناله دهنش
  بود اومده بند نفسم
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 بود شده قاطی باهم خجالت و لذت حس
  گرفت فاصله ازم زنون نفس نفس
  کرد نگاه وبهم
  دیم.. بو تخت رو..   رو ن..اال اش..ک: 

  خندیدم
  ؟ کنم تحریکت میتونم دیدی: 

 کرد مزه مزه لباشو و زد چشمکی
  جورم چه..  اوممممم: 
 
 

 پریدیم جا از زنگ صدای باشنیدن
 ـ کردم نگاه در به باترس و

  رفت شدم بدبخت خدایا
 نکردم جمع اینارم و اشغاال

 
 

  برم کجا نمیدونستم
 میشم نابود من بفهمه مامان اگه...  وای
 کردم نگاه ارتین به التماس با
  نگوو: 
 

  ؟؟ شرطم:  خندید
 

  قبوله..  قبوله:  گفتم سریع
 

  باال گرفت سرشو
 اوکـــــــی:
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 :  گرفتم ستشود

  نکردیم جمع که اونارم! ؟ میکنی چیکار االن..  االن..  ببین
 

 :  در سمت رفت
 من با..  دیگه نباش نگران

 
  شد وارد دقیقه چند از بعد مامان و کرد باز درو
  نمیکنین؟ باز درو چرا: 
 

 گفت ارتین بزنم حرف تاخواستم
 ..  مادرجان ببخشید: 
 

  ؟ دادین ازمایش:  گفت و کرد ما به نگاهی یه مامانم
 

  زدم لبخند
 چندتایی یه کردیم خریدم..  اره: 
 دادم نشون خریدامونو انگشتم با و
 
  کرد نگاه خریدا به
 ..  بدی نشون بهم باید بعد: 

  ایستاد یهو اشپزخونه بره تاخواست
 دادم قورت دهنمو اب
 
  گلدونه اون سمت دوید و گفت کشداری عه

  کشیدم عمیق نفس و بستم چشمامو
 پیچید توخونه بود همراه نگرانی با که صداش
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  کنم نگاه ارتین به نگرانی با که شد باعث و
 ...  شکسته چرا این..  واییییی ای:

  شکسته چرا این.  چیشده..  باتوام..  الینا
 
  جلو فتر قدم چند  ارتین بحرفم تاخواستم و برگشتم سمتش به استرس با
  شکست اون خورد دستم نبود حواسم من...  معذرت مادرجان: 

  ام شرمنده واقعا..  بوده یادگاری که گفت بهم الیناجان
 

  کردم نگاهش گرد باچشمای
  عجب بابا عجب
  گفت بعد کردو نگاه ارتین و من به یکم مامانم

  ؟! پسرم نشد چیزیت که خودت:
 
  زد ای خنده ارتین 
 .  کردم خرابکاری فقط..  خوبم نه: 
  پایین انداخت سرشو الکی و
 

 شیدک عمیقی نفس و انداخت رو بود دستش که گلدون شکسته تیکه مامانم
 اتپ یا دستت تو میرفت اگه این.  نشده چیزیت خوبه.. پسرم فداسرت: 

 ..  بود مصیبت
  گفت من به رو و
. . بیرون بزار گوشت و مرغ شمام جان الینا..  کنم عوض لباسامو میرم: 

  کنیم درست شامی یه تا
 باماست هم جان ارتین امشب
  نره کسی پای تو بکن جمعی یه گلدونم های شکسته خورده این
 

 گفت سریع مامان بزنه حرف تاخواست
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 ..   میشما ناراحت نه بگی: 
 

  دز اجباری لبخند و بست بود کرد باز زدن حرف برای که دهنشو ارتین
  کنه عوض لباساشو تا باال رفت مامانم

 تازه هک بود شده گاوی عین  تحیر ازشدت که بود من قیافه فقط اینجا در و
  دوشیدن شیرشو

 
  کرد  برخورد اروم چه

 �😡�؟ فداسرت گفت
  ؟ خیرگذشت به یعنی...  نمیشه باورم...  وای
 خورد دردم به جایی یه باالخره مامان دوستی داماد

  کشیدم عمیقی نفس و زدم ارامش سر از لبخندی
 ییییشاخی
 
 کردم نگاه ارتین به
  مرسییی: 
 

  زد بزرگی لبخند
  ؟ نکرد دعوا اصال دیدی: 
 

  گفتم باکنایه
  جنسیتت خاطر به کن خدارو  شکر برو: 
 

 خنده زیر زد و گرفت رو ام کنایه معنی
 بردم من بوده که هرچی خاطر به..  حال هر به: 
  منه اتاق تو جات امشب تو و
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  گفتم بااخم
  میزنی حرف خودت واسه شماالکی خونه بیام کجا..  ها اینجایی شام: 
 
 طرحم درخواستمو وقتی ببینم اگه عالیم جناب...  میریم خوردیم که شامو: 

 میبینی بد..  بکنی مخالفتی کردم
 کن جمع حواستو پس

 
  کردم نگاه چپ چپ
  تمیزکن اونارو برو بردار رو جارو..  ببینم کنار برو بیا: 
  کنم درست شام ممیر منم
 

  هم به کوبید دستاشو
 که غذایی اخرین طعم هنوز..  داره خوردن عشقم دستپخت..  جوون ای: 
  اره.   بود پاستا کنم فکر امممم..  دادی بهم
  زبونمه زیر هنوز اون طعم
  نمیره یادم هیچوقت که واقعا

 
  ها میگه راست..  زدم محوی لبخند
  بخیرواقعا یادش
  گرفتم جلوشو که میشد خنده به تبدیل داشت

  کنب کارتو بیابرو..  نکن زبونی شیرین.. خبه خبه:  گفتم ارتین به و
  بدو
 

  رفت برقی جارو سمت به و خندید
  سگیت اخالق اون قربون: 
 

 خندید بلند و رفت در بزنمش تاخواستم
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 دیوونه
 اشپزخونه تو رفتم و خندیدم
  چیه گوشت و بابامرغ

  راضیه بدین بهش ام کدو تیکه یه ارتین این
  دراوردم گوشت و مرغ
  کردم خیس برنج

 و مخلفات کردن اماده به کردم شروع و اشپزخونه صندلی روی نشستم و
 الزم مواد
 بپزم غذا شوهرمان برای تا
 
  فرستادم غذاهام برای بوسی و گذاشتم رو قابلمه در

 بخوره انگشتاشم باید ارتین امشب
  جلوم اومد ارتین که بیرون برم اشپزخونه از خواستم
  بویید و کشید نفس عمیییییق

  کردم اخم
  ؟ چیه: 
 
  کنار زد منو
 خوشگله این کرده چه ببینم وایسا: 
 
  کرد بو و کرد باز مرغو  قابلمه در
  شد گرسنم وای...  اووممممم: 

 الینا کنم فکر خوبه دستپختت
  شدم امیدوار باهات زندگی به
  خندید بندش پشت و

  جلو رفتم و کردم  اخم
  سنگ چه جلوت بزارم مرغ چه..  نباشم چه باشم بلد چه من: 
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  چووووون..  باشی شاکر خدارو باید
  داری مــــــنو

 
  خندید

  البتهصد اونکه: 
  دهنش تو کرد و کند مرغ تیکه یک و قابلمه تو برد دستشو

  خوشبختی خود تو لعنتی..  شده عالی چه..  وااای: 
 

  شکمشونه زیر و شکم دست وجودشون کل مردا این میگن راس واقعا
  ازش گرفتم رو قابلمه در
 ..  نکن دست..  ببینم من به بده: 
 

  عقب رفت و خندید
  بود خوشمزه: 
 
  گفتم و روگذاشتم قابلمه در
  میدونم: 
 

  گرفت دستمو
 خودمون خونه ببرمت امشب کنم راضی مادرتو پدر میخوام که بریم خب: 
 

  افتادم نگرانیم یاد حرفش بااین
  گفتم سریع

 ! ارتین: 
 

 کرد نگاهم برگشت
  جانم: 
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  پایین انداختم سرمو و کردم گره توهم دستامو
  بدبختیه عجب. .. حاال میکشم خجالتم

  گفتم سختی به
 ... شب..ام..  یعنی..  که تو.. ت: 
 

 گفت اخم با و حرفم  تو پرید
  ؟! نه یا میخوام رابطه: 
 

  شد گرد چشمام
 زدم  بال بال انقدر من..  بودا راحت چه

  دادم تکون تند تند سرمو
  کرد ارومی خنده

  نترس..   نمیخوام نه:   
  خب ولی..  وادمیخ دلم خیلی که البته

  زد چشمکی
  زوری تا میده حال بیشتر رمانتیکش: 

  ؟ درسته
 

 ...  هللااالالاله
 نمیشه حالیش که مجالتم خجالت
  گرفت دستمو که سریع بیرون برم خواستم

  ؟ شوکول کشیدی خجالت: 
 یکن راضیم منو تخت رو میخوای چطور میکشی خجالت  حرفش از که تو
 ! ؟؟ بیای عشوه و
 

  میکشم خجالت اینقدر چرا شده چم من وااای
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  نبودم اینجوری یادمه که تاجایی
 

  خندید
  من واسه میکشه خجالتیم چه..  شهبا باشه: 

  بیرون رفت و بوسید لپمو
  هووووو

  میکشم خجالت چرا من خدا
  صورتم تو زدم چندتا.. اههه
  دمیز صورتی و سرخی به رنگم..  کردم نگاه خودمو ایینه تو

  زدم اب صورتمو
 ...  اخر من  میبرم خودمو آبروی
 شد کم التهابم از یکم
 ییرون رفتم منم و   کشیدم عمیق نفس تا چند

 میزد حرف مامان با داشت ارتین
  میزنه حرف خونشون برم اینکه  درمورد داره حتما
  نده اجازه کاش
  میکشم خجالتم..  ندارم امادگی واقعا
 نیستم راحت زیاد نارتی باخانواده هنوز
  گفتم استرس پر اما خندون لحن با  و نشستم مامان کنار
 !؟ میگین چی:  
 

  خندید ارتین
  خوب خیلی چیز یه مورد در: 
 

  کردم ریز چشمامو
 !؟ مثال: 
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  داد جواب ارتین از تر زود مامانم
 داتونخری برین باز صبح اونور از خونشون بری شب که میگه جان ارتین: 

 ..  نمیرسین کاراتون به میشه ترافیک باز  ما طرف چون
 

  این کشیده ای نقشه عجب
 واقعا میکنه کار کارایی همچین واسه ارتین این مخ چقدر
  زد چشمک که کردم نگاه بهش

  گفتم مامانم به خطاب بود ارتین ب نگاهم که همونجور
 ! ؟ نه یا برم حاال: 

  گفت سریع شیرینخود اون که کرد نگاه ارتین به مامانم
  مراقبشم..  نباشین نگران: 

  هستن هم بابا مامان و عسل
  راحت خیالتون

 
 کرد من به نگاهی درموندگی با مامانم

 !  خودت نظر: 
 
 وریج و کرد نگاه بهم سریع کردن شلیک بهش انگار ارتین گفت اینو تا
  کنم مخالفت نتوستم که زد زل چشمام تو
  ندارم مشکلی: 
 

  زد لبخندی مامانم
  برین شام بعد پس خب: 

  خودته خونه..   بمونی میشه اینجاهم ارتین بخوای اگه البته
 ..  راحتین هرجور

 
  بعد دفعه انشاهلل..  مادرجان ممنون نه:  زد لبخند باسرخوشی ارتین
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 خوندم اتاقش تو شب برای  اشهدمو که زد من به شیطونی چشمک
 

  خوردیم سکوت در را شام
  بود مشغول خیلی من فکر اما

  برم نبود الزم کاش
 وزهن که االن نمیخواست دلم اما بودم عاشقش و داشتم دوست خیلی آرتینو
  باشیم داشته ای رابطه نکردیم هم عقد حتی
  اومدم خودم به بابا ایباصد

 و رامی اقا موقع یه که دیرنشه برین زودتر..  شو حاضر شو بلند دخترم: 
  نباشن خواب خانومشون

  پاشو
 

  بست چشماشو که کردم ارتین به نگاهی
 دارم باهات کار کلی که بریم بدو یعنی این و کرد باز و

  باال رفتم و شدم بلندم
  کنه رحم امشب من به خدا
 داره کیف بغلش تو خوابیدن نظرم به ولی

 
  ؟ بخوابونتت بغلش تو قراره گفت کی حاال:  وجدان

  دیگه نباش ضدحال:  من
 
  پوشیدم دانشجویی ساده شلوار مانتو یه

  بامقنعه
  کردم نگاه خودم به ایینه تو و کردم ریز ارایش یه

 موند دلت ب شدن دانشجو حسرت امسال بیچاره الینا هههی
  پاچیدم خودم به عطری
  داشتم بر که هم اونجا برای لباس
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  شد خوب
  کردم پام چمنیمم سبز عروسکی کفشایه
 شد باحال خیلی
  شیطون دخترایه این عین

  بقیه پیش رفتم و فرستادم خودم واسه بوسی
  ام اماده من: 
 

  شد بلند حرفم شنیدن با ارتین
  بریم..  اوکی: 

  شدن بلند بابا مامان
  بیرون رفتیم و کردیم خداحافظی شوناز

  شدیم ماشین سوار
  کشیدما خجالت بابا جلوی چقدر
  بدبختا میفهمین میشین عروس خودتون حاال..  نچ نچ
  بخونیم دعا بگیریم سر قرآن ارتین خونه نمیریم که ما

  کنن حال و عشق خان ارتین که میریم

 �😡😡�میدونه اینارو باباهم واااییی...  بابام و
  فالکتی چه

  ایستاد قرمز چراغ پشت
  کنم چیکا میخوام حاملگیم موقع من
 
  ؟ چی توفکر: 
 
  هیچ: 
 
  معلومه خوشگلت قیافه اون حالت از..  نگو دروغ:  
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  گفتم حوصله بی
 کشیدم خجالت بابام از...  هیچی: 
 

  خندید
 تازگیا شده خجالتیم چه... بابا نه..  عههه: 
 التخج که نیست غیرشرعی یا عجیب چیز..  بشه یعاد واست باید دیگه 

 بکشی
 

  افتاد راه و شد سبز چراغ
 حتی نه رابطه نه اصال..  میده ارامش بهم خیلی وجودت..  میدونی: 

 .... بوس
 

  گفتم کنایه و باخنده
  خودت جون اره: 
 

  گفت من به حواسش و بود جاده به نگاهش که درحالی
  میگم جدی دارم..  بخدا..  نه: 

 خوبه خیلی بودنت..  کافیه برام باشی که همین
 

  زدم لبخند
  باشی مهم کسی واسه که داره خوبی حس چقدر

 ..  میده ارامش و امنیت من به وجودت توام: 
 

  گفت التی حالت به و خندید
  چاکریم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  کردم عوض لباسمو
  صورتی ـ رمک کج یقه تاپ یه
 از تر باال کمی تا که همرنگش شلوارک و
  بود پام مچ

  ریختم دورم موهامم
  شدم خوجل چه

  انداختم خودمو تخت روی
  کردم اذیت اینجا ارتینو روزایی چه بخیر یادش
  کرد اذیت منو قدر چههه اون
  بود روزایی چه واقعا
  تو اومد ارتین و شد باز اتاق در
  جیبش شتگذا یدشوکل و کرد قفل درو

 
 گفتم سفیهی اندر عاقل بانگاه

 ؟ میکنم فرار: 
 

  کردم اشاره در به....  کرد نگاهم
  فهمید که منظورمو

  میده اِرور مدام که اینم مغز..  کرد مکث یکم
  خندید یهویی

  باشه راحت خیالمون تا میکنم قفل...  نههه: 
  توام نگران..  نیس مهم که من واسه البته

 
  باال اوردم دوباره و پایین انداختم محکم رموس
 ببینم بشین: 
 
  خورد قلوپ یه بود دستش که ابی شیشه از
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  گفت من به ای اشاره با و
  میبینه بدنتو و تن که مردیم اولین خوشحالم خیلی...  خوشگل چه: 
 

  پایین انداختم سرمو و خندیدم ریز
  شکمد جلوب رفت و میز رو شتگذا را اب شیشه

  پوشید ساده تیشرت یک و اورد در لباسشو
  برگشت سمتم به
 ..  خوشگلش بخش به میرسیم..  حاال..  خب خب خب: 

  نشست کنارم تخت روی
 ...  کرد نوازش گونمو

  گفت میبارید شیطنت و شرارت ازش که باچشمایی
 ..  کن شروع تو: 
 
  کردم اخم
 !  رو چی: 
 

  زد خبیثی چشمک
 بازیمونو عشق: 
 

  گرفتم گاز لبمو
  ؟ کننده شروع من ؟ من
 بود مونده همینم نچ نچ نچ

 عقب دادم هولش که میشد نزدیک بهم داشت
 جودو از خودت قول به و..  بخوابیما فقط بود ماقرار..  ببینم عقب برو:   
 ..  که نه بگیریم ارامش هم
 ..  که  نه

  دادم تکون محکم سرمو
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  استغفرهللا: 
 
  شد بلند اش قهقه صدای دفعه یه

  گرفتم دهنشو جلو پریدم
  عههه میکنی بیدار رو همه االن یواش..   چته: 

 کرد ای سرفه تک و برداشت دستمو
  داره اشکالی چه مگه بوس یه تردخ اخه..  کارات و تو ازدست خدا اخ: 
  خندید باز و
  این دست از
 هلحظ یه که طوری..  چلوندم محکم بغلش تو افتادم که کشید موهامو یهو

 شد جا به جا استخونام کردم حس
 میرا زیر اون ببینم دربیار لباسارو این پاشو پاشو..  برم قربونت الهییی: 

  داری چی
 

  کشیدم عقب باتعجب
  نکن اذیت ارتین خوبه لباسام: 
 

  کرد نوچی
  ببینمت زیر لباس با میخواد دلم من پاشو..  نیستن خوب اصلنم: 
 
 توقع..  میکشم خجالت..  نداشت درک یکم..  خب چی یعنی..  کردم اخم
 بغلش؟؟؟؟ برم کنم لخت خودمو بپرم اول بار برا داره

  عجــــــبا
  یهویی اینجوری تمنیس راحت من عهه..  که نیوردی عروسک:   

 
  کرد بر و دور به نگاهی
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 لز نشسته ادم نفر هزار اینجا انگار که فالن و اینجوری میگی جوری یه: 
 ..  بهت زده
  ارتین..  شوهرت..  من..  منم فقط بابا
 ..  نکن قلقی بد انقدرم پاشو

 
  نیست حالیش حساب حرف  این نخیر
  کشید محکم و گرفت دستمو که اونطرف برم خواستم و شدم بلند

  شدم پرت تخت روی باشدت
  بود داشته نگه سرم باال دستامو و بود زده خیمه روم اومدم خودم به تا

  لبام رو گذاشت ناگهانی خیلی لباشو که بزنم حرف خواستم
  شد خفه گلوم تو صدام

  کنم همراهیش نمیتونستم
  االن نمیخواستم اصال و بود ناگهانی خیلی
  قبع برد سرشو

  ؟ دربیارم یا میاری در: 
 
  گفتم نفس بانفس و کردم اخم
  نمیتونم گفتم..  نکن اذیت.. اذ... نکن: 
 

  کرد نوچی
 نداریم اینا و نکن و نمیتونم: 

  الینا باش زود
 

  نخوردم تکون
  شد خبیث چشماش

  کرد  پاره تنم تو تاپو حرکت یک با و
  گرفت گاز لپمو که زدم جیغ
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  ردنیخو چ اوومم: 
  گفت باخواهش

 راه باهام وقت...  نمیخام رابطه بخدا..  بیا راه امشب یه..   من جان الینا: 
 بیا

  ؟ باشه
 

 بودم مردن حال در خجالت از مطمئنم
  داشتم دوسش منم اما
  میخاستش دلم منم
 حسیه چجور باز لعنتی خجالت این

  بزنم کنار خجالتو کردم سعی
 نمیخواد رابطه و گذاشته حتراما ام خواسته و من به اون
  منه نوبت حاال پس

 
 دادم تکون اروم سرمو

  دراورد سریع شلوارمو و زد برق چشماش
  داشتم پررنگ ابی ست
  زد سوتی بادیدنش و
 ..  داریم چی اینجا ببین واااو: 

 انگیزه هوس خیلی بدنت الینا
  لیسید و بوسید و هام رون باالی تا سوتینم پایین از و شد خم سریع
  داشتم خاصی حس

  کردم فرو موهاش تو دستمو
 مالیدن به کرد شروع و ام سینه رو رسوند راستشو دست

  شد خارج هام لب بین از کوچیکی اه و بگیرم و خودم جلوی نتونستم
  بوسید محکم نافمو

  بکره خیلی بدنت دختر..  اخ: 
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  گرفتمش که ممنوعه منطقه سمت میرفت داشت دستش

  کردم یادآوری قولشو شمامباچ و
  داد تکون سرشو بعد و شد خیره چشمام تو کمی

 باال اومد دوباره
 

  نشد یکی جسممون اگرچه اونشب
  شد یکی روحمون اما

  ارتین و من روح
  شدیم یکی باهم
  شد یکی هاش عاشقانه با روحم
  شد برابر چندین ام عالقه

  شد چندبرابر اعتمادم
  کردم نگاه بهش
  عزیزم همسر..  داشتم دوستش چقدر
  شوهرمه ارتین واااای

 
  دارم دوسش خیلی خدایا
  نگیرش ازم موقع هیچ

 دادم حرکت و موهاش تو کردم فرو دستمو
 ...  نرمه چه

  کردم بوسش اروم..  بود رت ناز توخواب
  دارم دوست: 

  کردم ذوق
 
 ...  دارم دوستت منم: 
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  کردم نگاه بهش شده گشاد باچشمای
  ؟؟ یعنی بود بیدار
  برام نموند ابرو واااای
  میومد ناز ام اونهمه تره تند اتیشش که این میگه باخودش االن
  برسرت خاک اههه

 
  صبحی اول داد مزه بوست چقدر: 
 
  کرد نزدیکم خودش به و کمرم دور انداخت دست که زدم خجولی خندلب
  هویج؟ از ؟ میکشه خجالت من از شوکول: 
 

 ��هویجه اسمش میدونه خودش
  گرفت خندم
  بهم میده تازه جون یه..  هاتم خنده عاشق...  جوونم: 
 
  گفت یهو بعد و کرد مکث یکم
  خوداریه رپس ارتین که بگی اینا مامانت به خونه رفتی: 
 
 کنجکاوی از البته..  کردم اخم
 چیه منظورت..  چی یعنی ؟؟؟ خودار:.
 

  خندید
  نزدم بهت دست..  بودی دستام تو لخت عروسک عین دیشب دختر: 

 ....  و بوس چهارتا فقط
 چی؟ یعنی خودار میگی بعد
 

 اش سینه تو زدم
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  ؟؟ گذشت سکس  از کرد لطف دیشب ارتین بگم مادرم به برم..  حیا بی:  
 

  داد تکون سرشو الکی
  همینطوری دقیقا اره: 
 

  پریدم جام ازم و کشیدم جیغ
  رفت در و پرید جاش از پشه سرعت با بزنمش تاخواستم

  گفتم جیغ با
  االغ حیای بی میکشمت: 
 

  خندید
 ....  خدا ای: 

  پایین بری نمیشه که اینجوری بپوش خوشگل لباس یه پاشو پاشو
 

  انداختم خودم به نگاهی
  وااااااای
  دورم کشیدم رو مالفه سریع
  خداااا وای
  میزنم حرف دارم جلوش نشستم عور و لخت
  الینا برسرت خاک
  حموم تو رفت و خندید بلند

  حیا بی پسره
  بپوشم چی من حاال

  وحشـی داد جرش دیشب که لباسمو
  گرفتم خودم دور هم رو مالفه و شدم بلند
 ..   نکنه کارتچی بگم خدا

  پوشیدم شلوارمم پوشیدم مانتومو
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 ..  مجبورم دیگه کنم چه
  بستم موهامو و کردم ارایش یکم

  انداختم شالمم
  تخت رو براش گذاشتم ابی جین شلوار با سبز چهارخونه پیراهن یک
  بپوشه اومد حموم از که
  زدم حموم در به ای تقه
 
 ..... شی خیلی عاشقشونه عاشقونه: 
  ؟ هبل
 

 این خوشه  خودش برا..  خندیدم
  میخونه اواز
  روتخته شتمگذا لباسم واست..  پایین میرم دارم من: 
 
 گفت شمالی صورت شدبه اکو حموم تو صداش که طوری بلند
 کیجا قورباَنت بَ  آرتین ای: 
 (  دختر بره قربونت ارتین) 
 

  بیرون رفتم و خندیدم
  وااای
  کنم تحمل عسلو این بازی خر باید باز

  گاو خر کنه مسخرم چقدرررررر
 بودن صبحونه سرمیز همه
  زدم مریم به چشمکی دور از

  بودمش ندیده بود وقت خیلی
  گفتم بخیری صبح و میز سر نشستم
 دادن جوابمو همه
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  کرد ها پله به نگاهی جون زیبا
  ؟ پس کجاست ارتین: 
 
 گرفتم مربا کره لقمه یه
  االن میاد..  بگیره دوش رفت: 
 

  زیباجون
 ..   آها: 
 

  روپام زد اروم باخنده عسل
  شیطون؟ اره.. شتهدا دوش به نیاز االن که کردین شیطونی دیشب:   
 

  کردم بهش ای سفیهانه اندر عاقل نگاهی میجویدم رو لقمه که همونجور
  توچه به بکنیم اصال

  گذشت خوش خیلیم کردیم اره: 
 

  گرفت خندم که شد گشاد چشماش

 �� میکنه تعجب خودشم...  میگه خودش االغ
 
 ؟ جدی جدی: 
 

  دادم تکون سرمو
 جدی جدی اره: 

 ...  اون به ولی
 
 مبارکه..  میان دنیا به کی عمه فندقایه پس...  جـــــــــیــــــغ: 
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  عسل شی منقرض که الهی

 کثافت بردی آبروما
  خندیدن و کردن نگاه هم به خاصی حالت یه با زیباجون و اقا امیر
  سوخته دهن و نخورده آش...  خدااااااا ای
  عسل کنه لعنتت خدا

 
  بخیر صبح سالم: 
 

  دادن  جوابشو همه
 ومن کنار صندلی میخندن چرا که بود باباش مامان به نگاهش که درحالی

  نشست و کشید
 

  گفت باخنده عسل
  خجالت از مرد زنت که بیا: 
 

  خندید و گفت اخی که بازوش تو کوبیدم محکم
 

 گفت باخنده ارتین
  چیشده..  چیه: 
 

  گفت خنده و کنایه با عسل
  میزدیم حرف عمه خوشگالیه تولد زمان مورد در هیچی: 
 

  جالتخ از مردم که وای
 

  گفت ای خنده تک با امیرخان
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  عسللل: 
 

  نگفت چیزی و  خندید عسلم
 
 نشد خفه بالگرفته ارتین اما
  ندارم مشکلی االنم همین که من البته..  نیست مشخص ک زمانش: 

  نیست راضی که الیناست مشکل
 

  گفت ای بامزه خنده و اخم با و کشیدم خجالت فهمید زیباجون
 ..  یشوخ دیگه بسه خب:

 بزن بیل بیا خودتو باغچه باغبونی اگه توام عسل
 

  خورد مربا کره لقمه یه و خندید عسل
  ماموریته همش.  باشیم بچه فکر به ما که هست کی امیرحسین: 
 

  گفتم باحرص
  خفه پسسسسسسس: 
  خنده از شدن منفجر همه حرفم این با

 بود گرفته حرصم چقدر فهمیدن
 کشید لپمو ارتین

  من برم ونتقرب: 
 
 ..  کشیدم خجالت باز
 ... لعنتی کن رعایت بابا
 

  کرد نچی نچ عسل
  ذلیلت زن سر تو خاک: 
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  گفتم وار تهدید خیلی و دهنم تو کردم شوت ای لقمه
  ؟ جان عسل: 
 

 کرد نگاهم عسل
 ! جونم: 
 

  کردم نگاهش چپ چپ
  ؟ عزیزم کنم خفت یا میشی خفه: 
 

  خندید زیباجون
  کنی انتخاب اولو گزینه میکنم توصیه هتب  عسل: 
 

  خندید عسل
 ..  ام متوجه خودم من بله: 

  که نیست قدیما مثل دیگه اخه
 زنشه طرف خان ارتین

 
  گفت دفاع به ارتینم

  میکنی اذیت منو خانوم بازم و میدونی که خوبه: 
 

  پاشد سرمیز از چندش با عسل
  دوتارو شما بخوره موش اییییش:

  میکنه دفاع ازم میاد ممن شوهر
 

  گفتم باخنده
 حسووووووود: 
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 کرد اشاره بهم و خندید اونم
  نیاسود هرگز: 
 
  بخورم چیزی نتونستم دیگه که من بودیم خندیده بس از
  کردم تشکر و شدم بلند منم

  خورد گردو و پنیر لقمه یه ارتین
  خریدامون بقیه برای بریم اومدم منم بشی اماده تا: 
 
  باال رفتم و گفتم کشداری یاوک

 و کردم ارایش و کردم مرتب خودمو
 تابیاد نشستم

 
  باال اومد مین چند از بعد
  همرنگش پیراهن و پوشید طوسی شلوار کت دست یه
  بریــم: 
 
  بیرون رفتم و شدم بلند

 افتادیم راه و شدیم ماشین سوار و کردیم خداحافظی ازبقیه
  بخرم عقد شب واسه موجل خوجل لباس یه شد قرار

  نمیدیم کش زیاد رو نامزدی دوران
  باشیم هم نشون نداریم انگشتر یه که هستیم نامزدی چه..  جالب چه

  نرفته آدمیزاد به هیچیمون
 
  بهم دیمب عقد سر همون که بخریم ام حلقه دوتا که شد قرار و گفتم ارتین به

  نیسیم هیشکی شبیه کال ما ببخشید دیگه
  ایستاد مزون یه جلویه
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  برگشتم طرفش به
  اومدی اینجا نمیخوایم که عروس لباس: 
 

 کرد باز و کمربندش و خندید
 ..  بگم بهت تا شو پیاده: 
 

  شدم پیاده و کردم کوله و کج لبامو
 شدیم مزون وارد دیگه باهم
 ...  کردم نگاه جا همه به بااخم

 ...ندزدن شوورمو
 

 ..  بمیریا بری که توسرت میزنم چنان الینا:  وجدان
  خو چیه:  من
 

  بود خانومه یه پشتش که ایستاد میز یه جلوی ارتین
 میدیدم لباسارو داشتم منم و زدن حرف باهم یکم
 اومدم خودم به اش اشاره با

  دادم تکون سالم عالمت به سرمو که داد نشون منو
 گفت ارتین به و کرد سالم لبخند با هم زنه
  االن چشم: 
 

  کنارش رفتم
 بهش گفتی چی: 
 
  گفت میچرخوند دستش تو را مروارید  پر تاج یه داشت که حالی در
 میفهمی میاد االن: 
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 سرجاش گذاشتم و گرفتم دستش از را تاج
 میکنی خراب. . نکن دست عهه:

 
  ایستاد عقب و خندید

  اومد دستش تو کاور یه با خانومه
  کردم نگاهش کنجکاوی و دقت با

 ؟ یعنی منه مال
  اورد در توش از رنگ نباتی لباسی و میز رو گذاشتش
  پسر این نازه چه وااای
  ارتین به دادش

  سفارشتون..  بفرمایید: 
 

  گرفتش من به رو و کرد تشکر ارتین
 چطوره ببین بپوشش برو..  بفرمایین: 
 
  گفتم گیجی با
  ؟ اره بودی داده سفارش قبل از اینو تو: 

  داد تکون سرشو بالبخند
  بپوشش برو..  اوهوم: 
 

 پرو  اتاق تو رفتم و گرفتم خوشجلو لباس اون و زدم گشادی لبخند
  پوشیدم زحمت به

 نبود کسی ککم به نیاز و بود کنار از زیپش که بود این خوبیش
 
  میخورد هم کرم به بیشتر که رنگ نباتی لباس یه

  بود تور روش که شده کار بلند دامن
  نیمه های استین و ساده یقه
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 .. بود پوشیده و خوب
 .. اومد خوشم اش سلیقه از

  ریختم دورم و کردم باز موهامو
  میومد بهم چه کثاااااافت

 یهو که بودم خودم کردن نگاه محو
  خورد در به تقه چند
  ارتین صدای بندش پشت و
  ؟ پوشیدی عزیزم: 
 

  گفتم بالبخند
  قشنگه خیلی...  اره: 
 

  اومد لبخندش با همراه صدای
  کن باز درو: 
 

 ..  نداری منبه جنبه تو اقا نه چیی؟
  میبری شرفمونو..  میکنی کاری یه االن
  گفتم پته تته با
 خونه یم..بر..  چیز.. ن: 
 ببین بعد.  .. حاال 

 
  گفت ناراضی لحن با
  عزیزم درو کن باز..  ببینم االن میخوام من: 
 
  کنم مخالفت بود زشت این از بیشتر دیگه..  خداااا ای

  رفتم عقب و کردم باز درو اروم
  تو اورد در الی از سرشو
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 نداشت دید بهم پشتش از هیچکس اش گنده هیکل خاطر به
 میدیدم تحسینو برق شماشچ تو و بود کردنم نگاه محو

 
  داد قورت دهنشو اب
  نشسته تنت به خیلی..  میاد بهت: 
 

  زدم لبخندی
 مرسی..  خوشگله خیلی اره: 
 

  کشید بازوم روی انگشتشو
 ..  شدی ماه خیلی: 
 

  خو میکشم خجالت ها ادمم منم بابا...  گرفتم گاز لبمو
  کرد بهم تبداری و اروم نگاه
  دادم سفارش برات مه رو کیف و کفش: 
  گرممه براچی نمیدونم....  زودتر بیار در اینم
  اینجا دستمون ندم کار

 
  بزنم حرف تاخواستم

 بست درو و بیرون رفت زود
 شفاااااا

 
  پوشیدم خودمو لباسای و اوردم در لباسو
  خانومه دست دادم لباسو و بیرون رفتم
 کاور تو گذاشتش واسم

  اومدیم بیرون شپول کردن حساب از بعد و
  بودم خوشحال خیلی خدایی
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  بدم پز بقیه به بپوشمش زودتر میخواست دلم... بود قشنگ واقعا اخه
  شدیم ماشین سوار
  گفت مینداخت راه ماشینو که همونجور ارتین

  ما خونه بیای باید امشبم: 
 

  کردم نگاهش باتعجب
  ؟؟؟ چی:  

  چخبره..  بودما اونجا دیشب همین
 

 افتاد راه نماشی
 ..  نمیبره خوابم نباشی بغلم تو....  نمیدونم من: 

  امروزت باکار اونم
 

  گفتم غنچه بالبای
  کردم چه مگه: 
 
 تمنتونس من بعد.   ها پری عین شدی لباسه بااون..  کنی چه میخواستی:  
  حداقل بکنم بوست یه
 
  خندیدم حرصش همه این به
  گفت باحرص و شد رد برگردون دور از
 متشک تو نکارم قلو سه یه عقد شب اگه نیستم ارتین...  بخند هی حاال: 
 
  کردم نگاهش حیرت و اخم با
 ...  تو میگی چی: 
 کن وا درو نگو خب نداری جنبه.. میشیا خطری میدی دست از کنترلتو تو

  عهه..  ببینم
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  ؟ بکشم باید من تورو جنبگی بی جور
 

  خندید
 چند تازه..  بخوای باید توام بخوام من هرچی..  هست که همینی دیگه: 

  برابرشو
 

 شمالی گاهی که خودش مثل مشهدی بالهجه و سرش تو کوبوندم دستمو
  گفتم میشد
  خودتِ  کُ  َجم. َوخه..  َوخه: 
 َنــکُ هاَیم رویاپردازی ای از
 (  نکن هاهم رویاپردازی ازاین..  خودتو کن جمع..  پاشو..  پاشو) 
 
  خندید بلند بلند
  میزنی حرف مشهدی قشنگ چه..  شیطون ای: 
 
  دیگه اینیم ما: 
 
  ؟ چیه معنیش حاال: 
 
  نکن اضافی غلط که بود این معنیش: 
 

  کشید لپمو و خندید بازم
  زبونیاتم شیرین همین عاشق اموصان: 
 

  کردم بوس انگشتشو باچاپلوسی
 جاده طرف برگشت سرش

  برگشت سمتم به سریع دوباره کردم چیکار فهمید یهو اما
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  ؟ االن کردی چیکار: 
 
  زدم چشمک و کردم ملیح خنده یه
  کردم بوس عشقمو: 
 
 کشیدم خفیفی جیغ که کنار زد یهو
  صندلی به چسبیدم و

  است دیوانه مرد این غفرهللااست
 باشول بالفاصله که سرش شم هوار تا برگشتم سمتش به عصبانیت و بااخم

  بوسید محکم و خشن و لبام رو گذاشت
  مکید و گرفت گاز
  بودم گیج و گنگ

  ؟ االن چیشد ببخشید
 سرم تپش  گذاشت دستشو اما بگیرم فاصله تا اش شونه رو گذاشتم دستمو

  داد فشار خودش هب سرمو بدتر و
 میشه محو داره لبام میکردم احساس...  وااااای
  بازی وحشی بااین شد خونی کنم فکر
 !  کاراست این جای راه وسط اخه

 کرد نگاهم حرص با و عقب برد سرشو
 تو نمیکنی همراهی چرا: 
  

  کشیدم دست لبام رو و کردم اخم
  عه..  من هب میکنی حمله کنار میزنی خوال عین..   توچته:  
 
  نشست صاف و کرد اخم
  نشم وحشی تا نکن دلبری حساس جاهای و جاده تو دیگه  دفعه: 
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  افتاد راه دوباره
  بودم اش خیره باتعجب

  بودیم ندیده جنبه بی این مثل ما دیگه واال
 

  عاشقه..  نیست جنبه بی:  وجدان
 ..  کنی دفاع ما از نشد بار یه..  باو خفه:  من

  میزنم حقو حرف من:  وجدان
 اه....  بابا گمرو:  من
 
  پنجره سمت کردم رومو و نشستم صاف منم
  خب چه من به..  ای جنبه بی تو

 زودرنج..  میشه ناراحتم
  نگفتیم چیزی دیگه فروشی طال تا
  میکردم تماشا بیرونو ساکت منم

 لعادت بی خر بک گنده گاومیش بزنن حرف باهات نداری لیاقتی تو اصال

 ��خوشگل
  داشت نگه فروشی طال جلویه

  شد پیاده حرف بدون و
 خاطر به اونم ؟ کنم خواهی عذر ازش برم من داره توقع نکنه..  االن چیه
 !  خودش جنبگی بی

  نشستم جام سر بیارم ابروم به خم اینکه بدون
  دادم ادامه روم به رو به زدن زل به و شدم سینه به دست
 فروشیه طال سمت میرفت داشت

 کرد نگاه سرشو پشت برگشت
  میام دارم کرد فکر
  ماشینم تو هنوز که دیدنم با

  اومد ماشین طرف به حرص با و کرد غلیظی اخم
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  کشیدم عمیقی نفس
  نمیکنه غلطی هیچ..  باش ارووووم

  ارتین عصبی صدای بعدش و شد باز شدت به در
  نمیشی هپیاد چرا ؟ بفرستن دعوت کارت برات باید..  چته: 
 

  زدم زل رو به رو به همچنان و ندادم جواب
 

  گفت حوصله بی و کرد باز بیشتر درو
 بچه  الف یه تو با ندارم وقت...  نیا اطوارم و ادا من واسه شو پیاده زود: 

 کنم بحث
 
  زدم زل چشماش تو گرفت حرصم منم
  ؟؟ ها بچه الف یه! ؟ عههه:

 الف هی این برای عقدتو انگشتر و طالفروشی تو بری اینکه جای به پس

  خونشون برسون  رو بچه الف یه این و ماشینت تو بشین..  بخری بچه
 
  الی از نره باال میکرد کنترل صداشو که حالی در خراب اعصابی با

 غرید دندوناش
 ؟؟ کنم پیادت  یا میشی پیاده: 
 
  گفتم پرویی با
  بزرگ پدر میریزه همب بچه الف یه با پرستیژت..  خونمون برسونم: 
 
  گرفت خندش حال اون تو
  کرد خالی بدبخت من سر بازم و گرفت حرصش بود خندیده ازاینکه و
  الینا گفتم بهت پایین بیا گمشو: 
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 خونموووون ببر منو..  نمیخوام: 
 
  خونموووووون ببر منو..  نمیخوام: 
 
  کرد فوت نفسشو خشم با
 !  نه یا میشی پیاده: 
 

  نشدم پیاده و کردم مخالفت بازم ولی ترسیدم
  گفت باحرص و برداشت ماشین در رو از دستشو

  بیارم در تو از پدری یک من..  حاال وایسا..  اینجوریه پس: 
  بست محکم درو
  طالفروشی تو رفت و کرد قفل و

  االن خب رفت کجا..  بود هنگ ذهنم
  اومد ابی مخمل جعبه یه با دقیقه چند از بعد
  نشست و کرد وا درو
  افتاد راه و ماشین جلو انداخت رو جعبه
  کردم نگاه توشو و برداشتم رو جعبه اون به توجه بی
 اون تداش کوچولو  خیلی کریستال یه روش و بود ظریف یکیش حلقه دوتا
  داشت کریستال یه روش و تر ضخیم یکم یکی
  کردم لج باز اما اومد خوشم

  بخری چیزی من نظر بدون نداشتی حق..  سلیقه بی خریدی چیه اینا: 
 
 عقب انداختمش و بستم رو جعبه در
  کرد بیشتر سرعتشو و زد خندی پوز
 ..  نههمی..  میندازی جفتک االغ عین و نیستی ادم وقتی: 
 

  شدم خیره بیرون به و ندادم محلش
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  بود 4 نزدیک ساعت
  هست گشنمم..  ها میگذره زود چقدر
  گفتم و شیشه به زدم
  گشنمه من: 
 
  باال برد ضبطو صدای توجه بی
 

 گفتم بلندتری صدای با و گرفت حرصم
  گشنمههه من میگم: 
 

  نداد محل بازم
 . . میگه شیطونه..  ها پروییه بچه عجب
  کردم خاموش کال ضبطو

 چیزی نمیخوای خسیسی..  ظهره 4 ساعت...  گشنمههههه من میگم  دارم:  

  برسم خودم داد به اونجا خونمون برسون منو بخری
 

  زد عصبی خند پوز
 لباس برا میلیون 08 مرگم؟؟ خسیس: 

  تاجت و کفش برا میلیون 2 و عروس
  دادم زپرتی حلقه دوتا برا میلیونم 01
 خسیسم هنوز تازه ونوقتا

 
  عبارتی به یعنی... چی یعنی چی..  بیرون زد حدقه از چشمام

  ��چییییییییی

 �😡😡😡🗣🗣🗣� میلیون 04
 

  کردیم خرج همه این نخریدیم هیچی هنوز ما...  پسر اخه چخبره وااای
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 بخریم هم چیزی بخوایم اینکه حال به وای
 یاقتصاد چرخه به هم کمکی یه منظرکنی صرفه ازدواج از نظرمن به اصال

  کنیم
 ��بمونیم فرند جاست همون

 
  گفتم بالج بازم خرجیده کلیم که اینا باهمه ولی
  میمونن باقی ناشناس..  میکنن هزینه میلیاردی مردم: 

  میگی هی..  ناقابل میلِ  04.. کردی خرج میل 04..  تو اونوفت
  بدبخت گزار منت

 
  تگف پرحرص و کرد عصبی خنده
  نبود ورشونم یه به و میکردن خرج میلیاردی مردم که زمانی اون: 

  کاسه میگفتن بهش همه و بود اومده افتابه تازه که بود سالی
  باال بیای تراول تراول باید بکشی نفسم تو ک االن نه
 

  دادم تکون بابا برو عالمت به دستمو
  بزنی حرف پولی بی و اقتصاد از من برا نمیخواد دیگه تو: 

 کوفتی لواسون اون تو زمین تا 40 فقط که میدونم خوب من ندونه هرکی

 داری
 

  فرمون رو زد محکم دستشو
  میگی چی تو..  میگم چی من: 
 

 ندادم محلش و کردم اونور رومو
 

  ندادم محلش و اونور کردم رومو
  نمیدونم من کرده فکر درد بی مرفح کثافت
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  گاو خر
  پایین کشیدم رو شیشه
 مرد این دست از..   واال گرفتم گر

 این میشه چی پیریش
 
 بچه باال بکش رو شیشه: 
 
  کشیدم تر پایین لج با
 گرمه..  نمیخوام: 
 

  باال زد رو شیشه سیستم طریق از  راحت خیلی
  الینا باش ادم: 
 

  دادم فشار روهم دندونامو
  عوضی: 
 

  بودم ندیده تاحاال من اصال که خیابون یک داخل پیچید
  کردم دقت خوب

  �� گوریه کدوم اینجا
  ؟ دزدیده منو
 ��میدزده خودشو زن ادم مگه.   بابا نه
  نیس بعید بشر این از.  نه چراکه اره
  نشستم صاف و دادم قورت دهنمو اب
  بودم ترسیده یکم
  میدادم حق خودم به میکنه خرکی شوخی همیشه ارتین که اونجایی از و

  بدم نشون ترسمو نباید
 باشم ریلکس کردم سعی و شدم سینه به دست
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  ؟ میریم کجا: 
 

  بود شده شیطون و خبیث چشماش
  گفت رو به رو به بود زده زل که همونجور

  میگذره شخو بهت..  خوب جای یه: 
 
  گفتم کنجکاوی اخم با
  ممیری داریم( کــــجا)  گفتم..  خوبه میگی که نپرسیدم اونجارو حالت: 
 

  کشید لبش به شصتشو انگشت و خندید
 ..  میبینی میریم حاال: 

 ..  باش خوبی دختر االنم
 
  خو میریم داریم کجا...  سادات جد یا

  اوردم در گوشیمو سریع
  ضروری موقع برا داره شارژ که اینم خب

  فلفل اسپری
  همینا دیگه هیچی.   چی دیگه خب
  صندلی به دادم تکیه و کردم بغل کیفمو

 
  ها شوهرته..  تو میترسی چی از

  نیست که غریبه پسر دیوونه خول
  نعنا با میشد کشک همش دلداریام اما
  میترسیدم بازم

 
  اینو نگاه حاال:  وجدان

  باهاتم قیامت قیام تا ببرم در سالم جون رو فعهد این اگه وجی:  من
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  میگه همینو هردفعه.   کن خر خودتو گمشو برو:  وجدان
 تر گند قبل دفعه از هردفعه میکنی پیدا نجات که بعدم
  جهنم:  من
 

 میره کجا این تاببینم نشستم
 معمر به میریمو داریم که اینجاهایی وجی جون به نباشه شما مرگ به ولی

 ��بودم هندید
 

  بود جوری یه اصال که پیچید کوچه یه داخل
  داشت نگه سفید در یه جلوی

 ...  شو پیاده: 
 

  کجاست اینجا اقا..  کردم اطرافم به نگاهی
  تره امن ماشین تو همینجا..  نشم دهپیا بهتره نظرم به

  صندلی به چسبیدم
  شد باز محکم طرفم در
  دیگه شو پیاده..  تونیستم با مگه: 
 
 گفتم نگرانی با
 منو اوردی چی واسه..  اینجا کجاست: 
 

  زد نیشخندی
  الینا میکنی اینجوری چرا...  بخورمت اوردمت: 

  گفت هشد ریز چشمای با و صورتم نزدیک اورد سرشو
  شوکول؟ میترسی من از تو ببینم: 
 

  ندم نشون نگرانیمو  کردم سعی و شد  گرد چشمام
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  گفته کی..ک..  نه من ؟ من: 
 ! م؟..بترس ازت باید چرا..  چرا اصال

 
 توگلو و اروم خندید

  شو پیاده..  پس خب: 
 
  شد کم استرسم از یکم فقط یکم
  شدم پیاده اروم
  نهمیدو خدا فکرشه تو چی
  شدیم وارد و کرد باز درو
  وسطش ویال یه با..  بود شیک باغ یک
  اینجا اورده منو چرا اما ؟ خودشه مال یعنی
  سرش پشت منم و میرفت جلو جلو
 بکنه میخواد چیکار یعنی

  داشتم بدی حس و بودن شده قاطی باهم استرس و کنجکاوی
  تو رفت و کرد و باز رو ویال در

  شدم اردو و دنبالش دویدم
  نمیشد دیده درست..  بود تاریک جا همه
  رفت کجا ارتین

  تو کجارفتی ارتین..   ارتین: 
  چه یعنی..   نداد جواب کسی
  زدم صدا باترس بازم میترسیدم داشتم کم کم
 میترسم من.. کجایی ارتینی..  ارتین: 

  نکن اذیت توروخدا
  نگفت چیزی کسی بازم اما

  بودم نشسته ماشین تو همونجا  بودم مدهنیو کاش..  میدونستم
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  مکجا بفهمم الاقل که میگشتم چیزی یه چراغی کلیدی یه دنبال داشتم
  کرد برخورد چیزی یه به پام

  چیه ببینم تا کردم ریز چشمامو
  داشتم برش و شدم خم..  بود جعبه شبیه
 خنده صدای  و بیرون زد ازش فنری دلقک یه که کردم بازش سریع

 پیچید اونجا تو تریکیهیس
 

  اونطرف کردم پرت رو جعبه و زدم جیغ باترس
  میومد داشت اشکام
  گفتم بلند دوباره

  کجایییی.  ارتییییییین: 
  نیومد صدایی بازم اما

  برم جلوتر نمیتونستم همون واسه نمیدیدم حسابی و درست رو جایی
  تاریکه اینجا اینقدر چرا حاال

  گشتم ارتین از ردی دنبال تاریکی وت و کردم دقیق چشمامو
 

  کرد جلب توجهمو قرمز نقطه دوتا میچرخوندم چشم که همونجور
  بهش زدم زل ترس و شده گشاد چشمای با

  بود چی اون..  اون
  نبود چیزی اما کردم نگاه خوب..  شد خاموش دفعه یه

  دادم تکون محکم سرمو
 ..  دیدم چیزی یه مطمئنم

 
 همون تمصور جلوی فاصله بال برگشتم تا که بیرون برمو برگردم خواستم

  شدن ظاهر قرمز نقطه دوتا
  رفتم عقب عقب و کشیدم بلندی جیغ
  گریه زیر زدم بلند و گرفت ام گریه
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  میزدم صدا بلند و میرسید ذهنم که چیزی تنها و
 ارتیییییین کجااایی ارتییییییبین..  ارتییییییین: 
 
  کرد بغلم محکم و سمتم دوید ارتین و شد روشن برقا یهو
  حرفا این و چیشد نبودم متوجه دیگه ترس از
  کردم بغلش سفت و بغلش تو چپوندم خودمو فقط
 میگفتم تند تند براش و بود شده هرچی و  میکردم گریه
  میداد دلداریم و میکرد نوازش کمرمو پشت از
  کردم نگاه اطرافمو و گرفتم فاصله ازش شدم اروم که یکم

  چخبره
  بودن زده زل بهم نگرانی و تعجب با که جوون پسر و دختر عالمه یه
 
  اه کردی خراب ارتین: 
 

 �😡😡� اشوانه صدای
  کردم نگاه بهش تعجب با

  هکرد خراب رو چی
 

  بشم بلند منم کرد کمک و شد بلند ارتین
  کنه سکته ترس از بود نزدیک..   هات نقشه این با نزن حرف: 

  کردم کاری خوب خیلیم
 

  گفت بهش ذلیلی زن و خندید اشوان
  اینجاییم چرا..  اینجا چخبره
 میکنن چیکار اینجا ها بچه
  کردم نگاه ارتین به گیجی و تعجب با



664 

 

 ؟ اینجا چخبره: 
 

  گفت بلند اشوان
  کرد خراب عاشق جناب که سوپرایزو: 

  کنه خراب نزارین تبریکو الاقل
0  
4  
0  

  گفتن بلند باهم همه یهو
  مـــبـــارک تـــــولــــدت: 
 

  کشیدن هورا و زدن فشفشه و ریختن بادکنک و شرشره
 
  دقیقا اینجا چیشد.   بودم بهت تو
  گفت ای بامزه حالت با و خندید که کردم نگاه ارتین به
  باشه رفته یادم تولدت داشتی توقع که نگو: 
 

  چیشده میفهمیدم داشتم کم کم تازه
  کردم نگاهش ذوق و باخوشحالی

 بودم شده غافلگیر خیلی
  نبود یادم اصال خودم واقعا
  ارتینشون خونه برم من بودن شده یکی باهم همه چرا بگو پس
  کردم اهنگ بقیه به و خندیدم بلند
 ..  بودن همه

 ..  و عسل...   بهار..  اشوان
 بود دهش تزیین که صورتی سلطنتی مبل رو ورفتم گرفت دستمو ارتین
  نشستم
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 از طرح یه روش که اورد شکالتی بزرگ کیک نفر یه اونطرف از
  بود شکالت از همش که بود تارعنکبوت

  کردم نگاه بهش باذوق
 

  باشن ساکت که گفت همه به و رفت عقب ارتین
  گفت خوشحالی با عسل

 ..  کن ارزو یه اول الی: 
 

 یمبمون هم پیش همیشه ارتین و من که کردم ارزو دل ته از و بستم چشمامو

  کنیم زندگی خوشی و باخوبی و
  کردم نگاه کیک به شوق با و کردم باز چشمامو
  کردن شروع بقیه با اشاره با و گرفت سمتم دوربینو ارتین

 
  مبارک تولدت..  تولد..  تولد: 

  مبارک.. مبارک
  مبــارک تولدت

 
 ترف باال همه جیغ و دست صدای که کردم فوت رو ها شمع  ارتین بااشاره

  گفتن تبریک دوباره و

 ��سالگیمو 09
 

 و داد دیگه نفر یه دست دوربینو ارتین
  مبل دسته رو نشست اومد

  نزدیکم اورد تشیطن با و کیک گوشه یه کرد فرو انگشتشو
  گفتن باهم همه
  اوووووو: 
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  دهنش جلوی وبردم کردم کیکی دستمو منم
  زدم مک و انگشتش و کردم باز دهنمو
  زد مک و من کیکی انگشت اونم

  ولش داره گناه گفتم که بگیرم  گاز خواستم
  رفت ضعف دلم که چرخوند انگشتم دور زبونشو

 ����کشیدم خجالت یکم من فقط هک گفت چیزی یه هرکسی و زدن جیغ همه
  کردم که کنم فوت کیکو اول شد قرار
  بخوریم کیکم بین همون در و ها کادو بعدشم
 ...  و رقص بعدشم

  عصرونه دراخر و
  میگیریم خانوادگی جشن یه شب گفتن هامون خانواده که گفت ارتین

  باشیم باهم ها جوون ما که خواستن االن و
  شد که ها کادو نوبت

 ��من اول که داد جر خودشو عسل
  گفت بلند و چید واسم  را میرسید سقف تا که کادوهایی ارتین

  کنیم باز هم هارو کادو تا کنید میل کیک بفرمایید حاال خــب: 
 
   اس خوشمزه چه به به خوردم کاکائویی عنکبوت تار اون از یکم

 �😡😡�. کادو حاال خب
  جووون اخ
 سرویس خانو ارتین دهن  اولم خاطرترسیدن به من که نشه فراموش البته
 میکنم

 
  برداشتم را بود �� عسل کادوی که کادو اولین
  گفت و زد سوتی

  دیگهههه کن بازش زود: 
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  مکرد بازش و خندیدم
  بود توش دیگه کادویه یه
 توپ قد شد چشمام دیدم که چیزی واز کردم باز روهم بعدی کادو..  وا

  تنیس
  خندید بادیدنم ارتین

 ... چیش: 
 

  موند خیره اونم عسل کادوی به خورد چشمش وقتی
 نمیگفت چیزی کسی و بودن ساکت همه
  زد داد داریوش یهو
  ؟؟ تـــوش چیه: 
 
 بودیم شده شکخ که ارتین و من

 ��بقیه به بدم نشون چجوری اینو االن من اخه
  سمتمون  دوید نمیکنیم حرکتی ما دید که عسل
 و کرد بازش ته تا  و برداشت کادوشو خوشی و باخنده
  بقیه به رو گرفت

 خان که اقاشون واسه که جونم الینا واسه جیگری خواب لباس  ســت یه: 

  کنن دلبری..  شنبا داداشم
 
 متعال دستش با خنده با مونا و کشیدن هینی حرفش شنیدن با دخترا مهه

  داد توسرت خاک
  میگفتن چیزی یه هرکدوم و خنده زیر زدن بلند پسرا
  کردم نگاه حیا بی االغ خواهرشوهر این..  عسل به حرص و باخشم
  گفت و انداخت باال ابرو چندتا باخنده

 . ...جو الی بگذره خوش خواب اتاق تو: 
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  فتر در بگیرمش تا و طرفش برداشتم خیز که بود نکرده تموم حرفشو
 تگف و نایلون یه تو گذاشت و برداشت رو لباسه و جلو اومد باخنده بهار
  ماشینتون تو میزارم اینو: 
  زد چشمک یه و
 خداااااااا ای
 
  گفت ارتین به رو
  سوییچ...  ارتین: 
 

 کیی با داشت که حالی در و  دراورد جیبش تو از سویچو معطلی بی ارتین
  میزد حرف پسرا از
  کرد پرتاب بهار سمت به

 در سمت رفت و زد چشمک دوباره و گرفتش هوا تو بهار
  کردم نگاه ارتین به باحرص
  کارش پی رفت و کرد بش   و خوش پسره بااون
  کرد نگاهم باخنده

  منه تقصیر مگه..  خب چیه: 
  نداشتم خبر تو مثل منم
 

  کردم نگاه جلو به باحرص
  کثیف حیای بی..  باش ساکت: 
 
  نگفت چیزی و خندید بلند

 هی همون واسه میکنه بیشتر خوردنمو حرص..  هاش خنده میدونست
  میخندید

 
 ..  بعدی..  بعدی...  بعدی..  بعدی کادو
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 ....  و
  ارتین به رسید اخر تا

 ..  سکجا کادوش.   خریده چی ببینم کردم نگاه خوب
  بود نمونده باقی میز روی چیزی موچولو کوچولو جعبه یه جز اما

  ؟ خریده برام ریز چیز یه فقط ارتین یعنی
 

  طالس شاید:  وجدان
  نمیاد خوشم جواهرات از من میدونه خودش:  من

 ️☹چی پس:  وجدان
  گرفته چی نمیدونم:  من
 

  برداشتم  رو جعبه
  کردم نگاه بهش
  منه عاشق که..  من عشق ببینن ودنب کنجکاو ام همه
  خریده چی  باهامه که تولدی اولین برای
  کردم وا رو جعبه در و دریا به زدم دلو
  آبی رنگ به بود کوچیک نگین یه

  کردم نگاه بادقت
 کوچولویه نگین همین فقط اینکه مثل نه

  کردم نگاهش خوب و داشتم برش
  بودن وساکت نمیگفتن چیزی ام بقیه
  گرفت ازم نگینو خاصی نفس به اعتماد و غرور با ینارت
  کرد وصل بهش نگینو و دراورد جیبش تو از زنجیر یه
  بست گردنم دور و
  بوسید گردنمو پشت همونجا و

  زدن جیغ و سوت و دست همه
  زیاد نه اما کشیدم خجالت یکم منم و
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  کرد گرد عقب
  کردم گردنبنده به نگاهی
  میدرخشید که ابیش نگین خصوص هب..  بود خوشگل خیلی
  نداشتم تاحاال اینجوری رنگ
 گفتن تبریک دوباره و زدن دست ها بچه

  بندازن راه  بکوب و بزن و اهنگ و کنن شروع خواستن
 گفت یهو بلند ارتین که
  ؟؟ کجا: 
 

 گفت بلندگو کنار دور همون از اشوان
  حال و عشق و رقص بریم دیگه شد تموم: 
 

  گفت و  کرد اخم ارتین
  مونده هنوز اصلی کادو..  نخیر: 
 

  کردیم نگاهش باتعجب همه
 ؟  کادوشو نداد مگه

  چندبار
  نیست خودش مال شایدم

  هاست خانواده طرف از

 ️☹  شب گفتن که اونا ولی
  بابا دیگههههه بده..  کردم نگاهش باکنجکاوی

  میزاریم خماری تو شمارو ما
 �� منو ارتین

 
  کردم نگاهش بااخم
 میکشمتش همینجا کنه ام مسخره میخواست اگه بخدا
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  کرد بلندم و گرفت منم دست و شد بلند بالبخند
  دراورد مشکی جعبه یک و کرد کتش داخل دستشو
 گفت عشق و مهربونی با و گرفت سمتم
  خانومم مبارک تولدت: 
 

  معروف اهنگ خوندن به کردن شروع و زدن دست همه
 ..  شود پسندیده بلکه..  شود دیده...  شود باز: 
 

  کردم بازش لبخند با و گرفتم رو جعبه
  زد برق چشمام دیدم که چیزی دیدن از و 

  نمیشد باورم
  دکر نگاعش ذوق و خوشحالی و باعشق
( A .. E)   کوچولو اویز یه بهش که سوییچی و گرفت رو جعبه و خندید

  باال اورد و برداشت رو بود
 بعضیا چشمای تو رو حسودی حاال دیگه من و بود شده خیره همه نگاه
  میدیدم داشتم
  من عشق تنها برای سفید سانتافه  یک:  

  زد بهم چشمکی و دستم تو گذاشت رو سوویچ
 کنم چیکار نمیدونستم ذوق شدت از
 بغلش مپرید ضرب با و کرد دیوونم دانشگاه برم ماشین بااون اینکه فکر با

  کردم حلقه گردنش دور دستامو و
 خندید و کرد حلقه کمرم دور دستاشو 

  کشیدن هورا و جیغ نظیرش بی کادوی برای و خندیدن ها بچه
 

  گفت باخنده اشوان
  رقص برای بریم نسوزونده اروم دل این از بیشتر ارتین تا خب: 
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  کرد شروع اشوان و کردیم تایید همه
  وسط رفتن همه کم کم و شد شروع اهنگ

  کردم نگاه جمعیت به خوشحالی با
  شتمندا مهری پر این به تولد تاحاال من

  بود کم محبت اسم به چیزی یه همیشه
  گرفت قرار کمرم پشت که دستش
 میخواد چی فهمیدم خودم
  کیفم تو گذاشتم رو جعبه و  جاش سر گذاشتم چوسویی
  رقص جایگاه تو رفتیم باهم و گذاشتم دستش تو دستمو
  کرد عوض اهنگو سریع منتظربود قبل از که انگار ما اومدن با اشوان

  گذاشت تانگو مخصوص مالیم و اروم اهنگ یک و
  کمرم دور اونم و کردم حلقه گردنش دور دستامو

  رقصیدن هب کردیم شروع و
  ما از تر عقب ترتیب به بقیه و بودیم وسط ما

  بود کم برام میدیدم بارم هزار و تولد این فیلم اگه مطمئنم
  دارم دوست پسرو این من چقدر..  کردم نگاه چشماش تو

  کرده غافلگیر منو باکاراش همیشه
  ؟ شوکول میکنی فکر چی به: 
 

  خندیدم
  بدم پز ماشینم با فردا از اینکه به: 

  میده کیف چقدر وای
 

  خندید توگلو کرد نزدیک خودش به بیشتر منو و داد فشار کمرمو
 شقع بیاری خودت سر بالیی یه..  نکنیا شیطونی من بدون خیابونا تو: 

  کوچولو
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  گرفت خندم تعریفاش از
  نباش نگران..  میرم اقامون با برم هرجا..  نخیرم: 
 

  گفت ای بامزه بااخم
  ؟ کیه قاتونآ: 
 

  کن ول مگفت بعدش ولی کنم اذیتش خواستم اول.  میپرسه قصد از میدونستم
  ارتین اقا: 
 

 بوسید گلومو زیر و خندید
  ارتینت اقا این بشه فدات الهی: 
 

  داشتم خاصو حس اون دوباره و شد مورمورم
  باشیم باهم روتخت بازم میخواست دلم
 

 ��غلطا چه...  روشن چشمم:  وجدان
 . میخواد دلم شوهرمه:  من

  ندیده شوهر..  بابا خب:  وجدان
 ..   تویی:  من
 
 برنداشت سرما از دست وجدان این شد سالمون 41 ما

  جلو اورد سرشو
 ؟ نه باشیم داشته حال و عشق میشه دیگه امشب: 
 

  اومدم خرکی عشوه الکی اما..  گرفتم منظورشو
  ایم خسته خیلی..  ارتین نه وای: 
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  گرفت گلوم زیر از محکمی چندان نه گاز و خندید
  ها داره زیاد خواب اتاق اینجا..  دختر نیا ناز: 
 
 خندیدم ریز و شد قرمز لپام

  زد چشمک
  ؟ قبوله امشب ؟ پس بریم: 
 

  گفتم تموم حیایی بابی

 �� قبوله اره: 
 

  بوسیدم محکم
  دکر تشکر تند تند و کرد بارون بوسه گلومو زیر تمام
 توعمرم بار اولین برای که ای عاشقانه همه این از..  میشدم لذت غرق من و

  میشد خرجم
  گذاشت لبام رو اروم لباشو
  بوسیدمش ارومی به و دادم حرکت شلبا رو لبامو منم
 شور و عشق با
 

 :::: بعـــــد مــــاه 0:::  
 
 کیی آسفالت باهمین که میزنمت یاجوری میدی  را گل دسته اون یا عسل: 

 بشی
 
  چشم بگو نمیخوره درد به میگم وقتی..  االغ خر خوردی گوه تو: 
 

 پروند ازجا دوتامونو مونا صدای
  الی کن انتخاب ور یکی.  دعوا دیگه بسه...  اومد ارتین ها بچه: 
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  نمیده خر این..  کردم انتخابمو من: 

 اینه عروسی انگار
 

  داد بهم گلمو دسته خشم با عسل
 سلیقه بی شوهرت پیش برو گمشو: 
 

  فرستادم آیینه تو براخودم بوس یه و گرفتم پیروزی با گلو دسته
 بیرون برم کرد کمکم و کرد درست برام بهار شنلمو

  نداشتیم رفتنمون و شام قسمت برای فیلمبردار خودمون درخواست به
 بازیه خنک واال

 
  شوهرم بود شده خوشمل چه وای
  براق سفید پیراهن و مشکی شلوار کت

  مشکی کروات

 �😡�عشخم وااای
  برداشت ماشین تو از گل دسته یه و زد لبخندی من بادیدن
 .؟ میداد داماد باید و گل دسته عههه
  بود گله اون پی حواسم جلوش رفتم

 بوسید پیشونیمو
  شدی خوشگل خیلی: 
 

  نبود حواسم
 ؟ بده باید داماد گلو دسته: 
 
  شد دستم توی گل دسته شد متوجه وقتی و کرد نگاهم یکم
 خنده زیر زد بلند
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  کشید لپمو
  تاحاال بودم ندیده تو شیرینی به عروس من یعنی: 

  شما به بدم باید من گلو دسته دختر
 

  ضایع چه عههههه
  عسل بغل تو کردم شوت گلو دست

  خودت ارزونی: 
  اورده برام شووهرم

 
  سرش پشت بهارم و مونا و شد ماشین سوار  عسل

 دوتارو شما بخوره موش: 
  بست درو
  گفت بلند همونجا از
  بیاین و بگیرین عکستونو شمام..  تاالر میریم ما پس: 
 رفت گرفت گازشو و فرستاد هم هوایی بوس یه
 

  گفت و کرد باز برام درو بالبخند
  زیبا بانوی بفرمایید: 
 
  نشستم اروم و گرفتم ازش گلو دسته اول ناز با

  کنه جمع دامنمو تا پام پایین نشست
  بوسیدم موهاشو و شدم خم یکم عشوه با منم

 کرد نگاهم باتعجب
  اخه؟ خیابون وسط ؟ جنبم بی من که میدونی: 

 گفت شیطنت با دوکر جمع کامل دامنمو
  من عشق شب اخر واسه بزار دلبریاتو این: 

 خندیدم ریز
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  بست درو و بوسید محکم لپمو
  گذاشت باحال اهنگ یه و شد سوار خودشم

 رفتیم که رفتیم و
 
 ..  آتلیه رسیدیم بعد مین چند
  شدیم وارد باهم و شدیم پیاده

  سمتمون اومد سریع کنم فکر بود ساله 01 خانوم  که عکاس
 
 درسته؟ کیانی خانوم و آقا..  اومدین خوش: 
  

  گفت بالبخند ارتین
  درسته: 
 

  زد لبخندی اونم
  خوشبختم..  هستم ضیایی من: 
 

 ��کردیم خوشبختی اعالم و دادیم دست ماهم
 

  خوجل خیلی جای یه برد مارو ضیایی خانوم
 داشت قشنگی منظره و بود باز سر
  
  حوضچه این لب..  بشین اینجا شما عزیزم خب: 
 

  کردم گفتو که کاری

 ��بشه خراب لباسم میترسیدم همش
 رمشبگی اسمون سمت به کج چپم دست با که گفت و دستم داد گلمو دسته
  کردم گفتو که کاری
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  سرش پشت بیا شما کیانی اقای خب :

  اش چونه زیر بزار دستاتو
 ببوسید همو لبای بعد و برگردون خودت سمت به سرشو

 
  چیه برسری خاک کارای این...  واااای
  نمیکشه خجالت زنه این خود
  انداختم گل که من

  تورو کنه خفت خدا که ای...  ولی ارتین
  گرفت گفتو که ژستی همون و اومد شیطنت و خنده با

 کردم نگاهش باحرص
 
 اوردی داشتی بر کجا مارو ببین کنه لعنتت خدا: 

  جلو اورد لباشو و خندید توگلو
 

  ایستاد جلومون ضیایی خانوم

 ��دیگه بجنب..  خانوم عروس: 
 

   هللا استغفر

 �� میکشم خجالت من خدایا
  وتو من فقط.  خودمونیم خونه کن فرض الینا: 

  کن کارو همون االنم میکردی دلبری تخت تو که همونجور
 
  کجا اینجا کجا اونجا اخه

  بستم چشمامو باخجالت

 ��هللا بسم..  بار یه شیون بار یه مرگ
  خودمونیم توخونه االن که کردم فکر و لباش رو گذاشتم اروم لبامو
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  داد ادامه تر خشن اون که کردم بوسیدن به شروع عشق با خیلی
  بودیم شده غافل امالک اطرافمون از
 

 اومدیم خودمون به بود همراه باخنده که ضیایی خانوم باصدای

 �� نشین هم غرق..  شد تموم لوکیشین این.  عشق مرغای..  اهای: 
  بعدی بریم

 
  شدم بلند و عقب اومدم باخجالت

 یاییض خانوم دنبال و گرفت دستمو و کشید موهاش تو دستی باخنده ارتین

  بعدی قسمت رفتیم
  گرفتیم عکس فقط ساعت 4 تا

  شدم خسته خیلی
 متس به و شدیم ماشین سوار برسری خاک ژست کلی با شد تموم که عکسا
  رفتیم تاالر
  میخندید میذاشت سرم به سر هی بیشعور ارتین این
  اخه ندارن حیا ذره یه پسرا چرا

 
  گفتم باحرص

  عهه میگه زبا میکشم خجالت من میبینی..  دیگه بسه ارتین: 
 

  خندید
  من شیرین شوکول دارم دوست کشیدنتو خجالت: 
 

 ..  عجب بابا عجب
  گفت اوفی بلند باخنده

 ..  بسازم رویایی فول شب یه...  خونمون بریم بشه کی: 
  میشه کی..   خدا اخ
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  ترسیدم یکم ناخوداگاه

  ارتین:   
 

  کرد نگاهم باخنده
  دلم جون: 
 
  کردم نگاه شچشما تو نگرانی با
  هاااا یواش...  نیادا دردم: 
 

  خندید بلند دوباره
  دختر گل بهت هست حواسم..  نترس: 
 
  کنه بازی وحشی بخواد اگه بخدا..  پروییه چه

  میزنم اتیش هممونو لحظه همون

 �😡😡�که ندارم خشن رفتار طاقت..  لطیفم گلم برگ یه من واال
 
  کردن باز درو رسیدیم که تاالر به

  شدیم وارد
  میزدن دست و بودن ایستاده بر و دور همه
 باز منو سمت در همه از اول و شد پیاده باخنده کرد پارک ماشینو ارتین

 �� کرد
  من بانوی بفرمایید: 
 

  شدم پیاده اروم و گرفت دستشو لبخند و وهباعش
  مهمونا پیش رفتیم هم دست تو دست و باهم
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 نارتی و من روز یه که نمیکردم فکرشم هیچوقت..  خوشحالم خیلی واااای
  باشیم باهم بتونیم
  کردیم بوسی رو و دادیم دست باهمه

 بابا همینطور و کردم بغل محکم مامانمو
 بهمون و کردم بوس پدرشوهرمم مادرشوهر نیاهمو کیانی خانوم و اقا

 گفتن تبریک
 
  رفتیم جایگاه سمت به �� عسل و مهمونا همراهی با
  میرقصیدن و وسط بودن اومده وهمه گذاشتن اهنگو کم کم..  نشستیم و

  بچ برو بود مختلط جشنمون
  خالی جاتون
  کنین کف بهتون بگم چییزیم یه حاال

 �🗣�کنار یه نشسته پوشیده قرمز های پتو توپ با سفید لباس وجدان
 ..   بچم

 
  کردم نگاه.ارتین به و زدم لبخندی

  دارم دوسش چیییییقدر
  باشم باهاااش عمر یه میخاد دلم
  ابد تا

  کنه جدا هم از مارو هیچی نمیخام
 
  وروجک میکنی نگاه چی به: 
 

  خندیدم
  دارمت که خوشحالم خیلی..  تو به: 
 

 گرفت دستمو و زد بزرگی لبخند
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  تر خوشحال خیلی..  خوشحالم منم: 
  چیزه یه میده ازارم که چییزی فقط

 
  گفتم باکنجکاوی

 ! ؟ چی: 
 

  گفت و کرد نگاهم چشم گوشه از..بود خیره جمعیت به که همونجور
  مونده خیلی 11:11 تا اینکه: 
 
  گفتم گیجی و اخم با
  چیه اشکالش..  بمونه.... خب: 
 

  روپاش زد باخنده
 بود چی تو با فرقش میخریدم پاستوریزه شیر من... خدا ای: 
 
  ارتین:

 
  خندید بلند
  باال ببر یکم کیوتو ای اخه عزیزم:   

 �� اهم و اهم و  بوس و تخت و اتاق منظورم
 
  گفت بلندی اخ که روپاش زدم محکم منظورش فهمیدن با
 ..  حیا بی پروی: 
 

  نگفت چیزی و خندید
  میگفت که جی دی یصدا با
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 رویایی رقص و بیان و شن بلند گل دوماد اقا و خانوم عروس حاال خب: 
 بزارن نمایش به برامون را شون

 
  اومدیم خودمون به

 هاگ چون پنهونه که بهتر چه شما از ولی نیست پنهون که خدا از راستش

 �� بود اینستا و روزنامه اول تیتر االن داشتین خبر
 ..  ممیکشید خجالت

  کرد بلندم ارتین بود زوری و ضرب هر به
 .. داره حالی و حس چه ببینم بخور تکون بغلم تو یکم..  ببینم شو بلند: 
 

 رفتیم پایین ها پله از اروم و گرفتم گاز لبمو
 

  کرد حلقه کمرم دور دستاشو اون و گذاشتم هاش شونه روی دستمو
  میرقصیدیم  بود رومون که سفیدی نور توی اهنگ ریتم با همزمان

  میکردم خداروشکر داشتنش دقیقه هر واسه و بودم خیره توچشماش
  کردیم حرکت بافاصله ها میز جلوی از و زدیم چرخ
  میکردن ذوق و میکشیدن دست دامنم به ها بچه

  بودم جاشون خودم موقعی یه بخیر یادش
 

  رسیدیم پیست وسط دوباره
  کرد نگاه چشمام تو عمیق و داد تکیه پیشونیم به پیشونیشو
  بودیم ایستاده ماهم و بود اهنگ اخرایه
  بودن شده ما خیره و بودن ایستاده اکثریت
  ردک بوسیدن به عشرو اروم و گذاشت لبام رو لباشو ناگهانی خیلی ارتین
  رفت باال  جیغ و  سوت و دست صدای

  کردم همراهیش باعشق منم و
  میکردم شماری ثانیه..  لحظه این برای چقدر میدونه خدا
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  شدیم جدا هم از و اوردیم کم نفس
  گفت باخنده جی دی
  خونتون واسه اش بقیه خوشتیپ دوماد اقا: 
  کردی پر عسلو جای که بترکی ای

 داریم ابرو باباهامون مامان جلو ام نمیگه
  انداختم پایین سرمو باخجالت

  گرفت دستمو و خندید ارتین
 

  شد شلوغ وسط دوباره
  زدن حلقه من دور خانوما

  ارتین دور اقایون و
  کردیم رقصیدن به شروع همه و

 سرمون باالی اسکناس دسته چند دوطرف از همزمان ارتین و من بابای

  ریختن
 
 سرمون باالی سرخ رز های گل مجلس  دخترای از دوتا طرف ناو از و

  ریختن
  بودم شاد و میرقصیدم باهمه
  گرفتیم قرار وسطش ارتین و من و شد یکی  مرد و زن حلقه

  میرقصیدن همه....  و محمد و مونا و عسل و اشوان
  ازاین بهتر چی دیگه  واااااای

 
  گفت میزد بشکن که حالی در باخنده اشوان

 ما داداش به انداختی خودتو باالخره: 
 

  گفت من از دفاع صدد در باخنده هم عسل
  شد دلداده و عاشق شما داداش: 
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  چیه ما خواهر تقصیر
 

  کردیم نگاه بهم باعشق ارتین منو و خندیدن اطرافیان همه
 شکر مرتبه صدهزار داشتنش برای خدایا

 
  نموند که یکی من تن تو جونی واقعا دیگه رقص بعد

  مبل رو شدم پرتاب و جایگاه به رسوندم خودمو
  آوردم در بلندمو پاشنه های کفش
  پاهام زد تاول..   مااااادر آی
  اخه بود کوفتی چه کفشا این

  مبل ارکن انداختمشون
  بازیه خودشیرین نتیجه ایناها..  خانوم الینا حقته
 که مییییدوووونیییی تو و  داده سفارش سانتی 01 کفش رفته وقتی که

  عشقم مرسی بگی منگوال عین باز ولی بری راه نمیتونی
  من واسه نیاری در بازی خنک دیگه دفعه تا..   بخور حقته
  شکست پام.  اخ
  بیرون کشیدم پاها و دست زیر از زور به خودمو..  بود غوغایی وسط اون

  انگار جنگه میدون
  زدم صداش و بااال پریدم سریع که میشد رد داشت مستخدم خانوم یه
  خااانووم: 
 

  گفت بامهربونی و کرد نگاهم برگشت خانومه
  خانوم عروس جانم: 
 

  گفتم و  زدم خوشحالی لبخند
 با لیوان یه میشه.  شده تموم هم بمیوها.   شده خشک گلوم من ببخشید: 
  ؟ بیارین من برا



686 

 

  میشم ممنون
 

  داد تکون سرشو خانومه
  میارم برات االن.  عزیزم چشم: 
 
  نکنه درد دستتون..  مرسی: 
 

  کردم نگاه بقیه به و مبل به دادم تکیه
  بود وسط هنوز ارتین
  دادمی شاباش و بود ایستاده رقص پیست گوشه یه..  نمیرقصید البته

 �� کردم جمع میلیونی 2 نزدیک خودمم
  خرابه خونه عسل این تقصیر همش البته

  بگیره پول ازش که اونجا داشته نگه منو ساده بیچاره شوهر
  میگیره پول میلیون 0 میده قر یه

 �� دختر نگذره ازت خدا
  ندیدیم عسلو شوهر این اخر از ما ولی
  طوالنیه ماموریتش خب ولی..  میومد کاش
  میاره طاقت چجوری عسل موندم
  میکردم دق اول روزایه همون بودم اگه من

  ��نکنین دور ازم شوورمو.   واال
 

  بدبخت ذلیل شوهر اه اه..  دیگه خب:  وجدان
  بودیم ندیده تو ذلیلی شوهر به عروس..  نمیکشه خجالتم

 

 �� کن حال بزن خیار..  باو خفه:  من
 

  نشدی ادم ولی..  یشد عروس:  وجدان
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 اون با برن قربونت  کن پذیرایی خودت از.   نخور حرص انقدر:  من

 �🗣�لباست
 

 �😡�:  وجدان
 

  ها بچه سوخت براش دلم اخی
  نیست هم بدی بچه همچین

  اعصابه رو یکم فقط
 

  بهم داد ابو لیوان و اومد سال چند بعد باالخره خانومه
  کشیدم سر نفس یه همشو
  ییاوفییی
 میشدم  َسَقط همینجا...  نمیخوردم اینو اگه یعنی
 داد بهش بازگشت اجازه عسل که شد تموم پوالش کنم فکر ارتین
  کنارم نشست و باال اومد
  کرد پاک دستمال با پیشونیشو روی های عرق و گفت هوفی

  میده حال انقدر بودن داماد نمیکردم فکر..  داد حال عجب: 

 ��میشدم داماد بار یه دوروز هر وگرنه
 

  بهش زدم محکم
  باش ادم...  هوی: 

  ؟ دومی بپری..  نگرفتی رو اولی هنو
  بری تو نمیزارم قبرستونم من
 

  خندید
  داری خوبی ذکاوت و هوش ناموصا.  شیطون گرفتیا یاد شمالی توام: 
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  ؟ کنه نگاه دیگه کسی به  اصال میتونه مگه تو وجود با ادم
 
  کردم نازک براش چشمی پشت لیخوشحا و ناز با
  شنیدم و ارومش صدای که
  میکنه ناقص ادمو میزنه.   واال: 
 

  بهش پریدم و کشیدم جیغ
  پرو بچه ؟؟؟؟ عشق یا نمیکنی نگاه کسی به ترس از: 
 

  گرفت دستمو و خندید
  عشق بابا..  عشق رو از: 

  ها نوبره وحشیم عروس
 

 .. نگفت یچیز و خندید که کردم نگاهش باحرص
 

  میروندن سرعت با پسرا و دخترا و بودن سرمون پشت ماشینا
 باال بود برده عرش تا صداشم و بود گذاشته باحالی اهنگ ارتین

  میکرد حرکت همه پیشتاز و
 تکون ادب تو سرعت با و بودن شبرنگ بودیم بسته ماشین به که هایی ربان

  میکرد درست قشنگی منظره و میخوردن
  خوندیم اهنگ و کردیم حال همینجوری خونه تا

 ایههمس مزاحم موقع یه که باشن ساکت گفت ارتین رسیدیم که کوچه داخل
  نشیم ها

  خونمون..  جدیدمون خونه
  ارتین  و  من خونه
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 کمکش با و کرد باز منو سمت در و شد پیاده و ایستاد خونمون در جلوی
  شدم پیاده
 شدن پیاده هم ها بچه همه
  خداحافطی برای خانوما سمت مرفت من

  اقایون سمت ارتینم

 �� همیم دل ور ازفردا باز چون بازیه خنک همش البته
  خالصه وهمه بابا و مامان با

  بگم تک تک بخوام میره سر حوصلتون میدونم

 هک کردن ما به �� و مهم توصیه کلیییی اوناهم و کردیم حداحافظی باهمه

  لبو شد پروییش همه بااون ارتین
 خودش خونه سمت به هرکس و شدن ماشیناشون سوار خداحافطی از بعد

  رفت
  موندیم فرنگی گوجه دوتا ما حاال و

  گرفت دستمو و خندید یهو ارتین
  تو بریم..  خب: 
 
 !  چی ماشین پس: 
 

  میارنش:  زد لب میکرد نگاهم خیره که همونجور
  شدیم وارد و کشید دستمو
 ...  اوجملم خونه

  بودمش دیده چندباری یه قبل از بتهال
  بود شده چیده خودم سلیقه طبق ها وسایل

  بیارم در لباسامو تا رفتم اتاقمون سمت به
  کمک بیا ارتین بیارم ناز دوساعت که نبودم سوسولم رمانا این مثل
 ستنی خبرا این از نخیر بدنم به بکشه دست و دربیاره لباسو بیاد اونم
  پایین  کشیدم عروسو لباس بروسلی حوممر از حرکت یه با
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  حموم تو پریدم و
  اخیششش

  کندم سرم از رو ها گیره تمام
  نمیکرد فرقی امازونی یه با دیگه موهام

 اقیقاچ من بازیای وحشی بااون تاهمینجاشم ��کنه زیادش خدا  که ارایشمم

  اورده دوام
  شستم خودمو یحساب و دوش زیر پریدم هیوالوارم قیافه از فرار برای
  خودمونیم ها میده حالی عجب..  اخیش
  بیرون اومدم و کردم تنم حولمو
  دشوری رفته حتما چمیدونم..  موند کجا ارتین
  پرو بچه خودتی تفاوتم بی و احساس بی
 پوشیدم قرمز شلوارک تاپ یه

  نداریم حرفا این و سکسی خواب لباس
  اقاجون ایم خسته..  میاد خوابمون

 
  میحرفی اینجوری توچرا:  نوجدا
  ام خسته چون ؟ سوال شد اینم:  من
 ��جون وجیی کن عوض خوشگلتو لباس برو توام

 
 خوجل تخت رو کردم پرتاب مستقیم خودمو و گرفتم ابشو یکم موهامو
  ایم مغزپسته
  میکنی یخ میده حالی چه.   اخیییش
  باشیم داشته کنم فکر..  کردم بستنی هوس عجیب
  بیرون رفتم و دمش بلند
 ..  سکوتی چه

  ارتیین:  زدم صدا اروم
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  ؟ عزیزم جانم: 
 
  تو کجایی: 
 
  اینجام: 
 

  ادهوایست اصلی راهرو پشت دیدم کردم نگاه اطرافمو و دور یکم..  کجاست
  جلو  رفتم و کردم اخم
  میکنی چیکار اینجا: 
 
 نگاهش مخصوصا...  بود چهرش تو غمی یه
  ؟؟ ینارت شده چیزی: 
 

 کشید موهاش تو دستی و جیبش تو گذاشت تلفنشو
  بود متعجب و کالفه انگار

 ؟ چیشده بگی نمیخوای ارتین: 
 
  گفت تاسف با و کرد نگاه چشمام تو
  مانلی..   مانلی: 
 

  گفتم باهول
  ؟؟ چیشده ؟ چی مانلی: 
 

  دیوار ب داد تکیه
 ..  داده دست از کل به عقلشو..  روانی اسایشگاه بردنش: 

 داد خبر بهم مانی.  االن همین
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  میکردم نگاهش بابهت
  نمیشه باورم ؟؟ اش عمه دختر ؟ مانلی
 ؟ تیمارستان بردن اونو..  اون
  گفتم ناباوری با
 .. مگه چیشده ؟ چرا..چ: 
 
  گرفت گاز باالییشو لب
 خرهباال..  برسه بهش بتونه که کرد کار اینهمه و داشت دوسش که پسری: 
  کرده ازدواج و کرده ولش قعاوا

 خورده روانگردان قرص چندبسته بدش حال شدت از هم مانلی..  هم مانلی

 چیزی هیچ دیگه و بشه مختل  کل به مغزش سیستم شده باعث همین و
  نمیشه متوجه
  میزنه حرف باخودش و میزنه رو پسره اون توهم مدام دیوانه یه...  یه مثل
 ..گاه
 

 باال بردم دستمو
   فهمیدم.. فه...    ارتین بسه..  بسه: 
 

  بخشیدمش من اما کرد بدی بامن که هم هرچقدر
  نداشتم ای کینه ازش من

 این و کرد رو کارا این ناالیق ادم یه به عشق..  عشق خاطر به اونم چون
  اومد سرش بالها
  بود عاشق که دختر یه..  بود دختر یه..  بد هرچقدر اون
  بود عاشق اما کرد بد
  بود عاشق اما شکست دل
  کرد لیاقتش بی عشق برای کاری همه و

  چکید چشمم از اشکی
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  بود عاشق فقط اون   سوخت براش دلم
 مینه ایا میکرد ازدواج دیگه یکی با ارتین اگه کنم تصور نمیتونم حتی

  نه یا میومد منم سر بالها
  کنه اش تجربه که نداره اینو شانس هرکسی  مقدسه عشق
  دارن نگهش نمیتونن ها بعضی اما میاد پیش همه برای
  خودشون یا نمیزاره شرایط یا حاال
  بودم شانس خوش خیلی من

  برسم عشقم به که داشتم اینو شانس که داشت دوسم خدا خیلی
  دختر کن بس" ؟ میکنی گریه چرا الینا: 

  عروسیمونه شب مثال
 

  گردم نگاهش باغم
 حتی نیس مهم واسش مانلی که شمبا خوشحال نمیدونستم

  باشم ناراحت یا
  اشهب تفاوت بی بهش نسبت االن میتونه چطور بوده اون سابق عشق مانلی
  میکنه وانمود داره نیس شایدم
  بوده ساده عالقه یه همش و نبوده عشقی خودش قول به شایدم

  نمیدونم...  نمیدونم
 
  خودشه اعمال از میاد ادم سر به هرچی..  نباش ناراحت: 
 

  گفتم بابغض
  نداشت دوستش معشقوقش که بود عاشق یه فقط اون اما: 
 

  دوخت روش به رو گلدون به و نگاهش و نگفت چیزی
  میکنه فکر چی به داره بفهمم میتونستم

  اومد حرف به دقیقه چند از بعد
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    مقدسه عشق..  الینا: 
  بره نادرست های اهر از مقدس هدف یه به رسیدن برای نباید  هیچکس

 کنه کنترل خودشو بتونه سخت و باشه عاشق هرچقدر حاال
 کرد هرکاری عشقش به رسیدن برای مانلی
  ها کار ترین کثیف حتی
  ببره جلو هاشو نقشه و کنه دیوونه تورو میخواست اون
  شد خودش نصیب عاقبت این حاال اما
 

  کردم نگاه بهش
  راست خیلی..  بود راست حرفاش

  کسی دوم..  خودت اول..  کسی بهر مکن چاه :
 

  زدم تلخی لبخند
   عروسیمون شب از اینم: 
  

  ریخت بهم موهاشو و خندید
  بخوابیم بریم بعد و بخوریم کردم دم چایی تازه ؟ عروسی شب کجا: 
  زد شیطون چشمک یه و
 سالمتیشو هونبت تا  کنیم دعا که اینه بکنیم میتونیم کاری تنها ام مانلی برای: 
  بیاره دست به مختلف های جراحی با

  نمیکنه درست رو کاری کردن گریه و خوردن الکی غصه
  کن پاک اشکاتو توام

 
 میکرد ارومم حرفاش زدم لبخندی
  کشیدم عمیقی نفس و کردم پاک اشکمو
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 اون خاطر به عشق خاطر به..  بخشیدم دلم ته ته از رو مانلی من خدایا: 
 ببخشش توام گذاشتی ما وجود تو خودت که مقدسی و اکپ احساس و عشق

  بیاره دست به سالمتیشو که کن کمکش و
 
  آمـــــــین:  

 
 ریخت چای ها فنجون وداخل زیرخنده زد بلند..  دیوونه

 
  زد خیمه روم

  کردم حلقه گردنش دور ودستامو و زدم لبخندی
  زد مک وعمیق محکم و کشید دهنش تو لبامو
  کردم یشهمراه منم

  میکردم نوازش موهاشو باعشق
  میکردم خداروشکر شتنشدا هرلحظه بابت و

  بوسید شونمو و داد سر سرشونم از لباسمو
  لرزیدم خودم به یکم و شد مومورم
  کشید تر پایین لباسو و خندید
  بمیرم ازخجالت که االنه.   وای

  کرد نگاهم خمارش و قرمز باچشمای که گذاشتم سینش رو دستمو
  میکرد حالمو مراعات بدم حال اون تو
  نترس..  هســـت حواســم: 

  ؟ باشه..  کنم تموم بگو بهم داشتی درد یا شدی اذیت هرموقع
 
  دادم قورت دهنمو اب
  باشه... ب: 
 

  اومد تر پایین همینطور و بوسید سینمو باالی
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  خندیدم بلند و اومد قلقلکم که زد شکمم به لیسی
  کرد نگاهم خماری و باخنده

 .. جونم ای: 
 
 لیسید و بوسید شکممو تمام قصد از و

  نبود خودم دست و بود گرفته اوج هام خنده
  بودم حساس پاهام و شکم رو خیلی
  کنه تمومش که گرفتم سرشو

  بسه.. بس..  ارتین..   ار: 
 

  گفت باخنده
  شد اذیتات تالفی یکم..  حقته: 
  حاال و
 
 گفت شیطنت با و کرد اهینگ شلوارکم به
 رویاهام تو شبو این همیشه..  جون اخ..  کاری اصل به میرسیم حاال:

  میکردم تصور
 

  گفتم بااخم
  حیابودی بی بس از: 
 

  دراورد شلوارکمو و خندید
  دراورد خودشم شلوار
  زد خیمه روم دوباره

  بود 0111 روی هردومون قلب ضربان و بود شده داغ نفسامون
 تنه پایین از رو فرسایی طاقت و عجیب درد یهو که گذاشت لبام رو ولباش

  گردم حس ام
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  زدم چنگ بازوهاش و کشیدم ای خفه جیغ دهنش توی
  کرد نگاهم بانگرانی و عقب برد سرشو ثانیه چند از بعد

  بودن زده بهم چاقو انگار
  داشتم درد..  شد اشک پر چشمام
  میکرد نوازش موهامو و بوسیدم ام دیگه چندبار

  عزیزم نکن گریه.  جوونم: 
  خونم خانوم شد تموم..  شد تموم..  شد تموم

  دلم عزیز نکن گریه  من خانومی
  من عشق مبارک شدنت خانوم

 
 لعنتی درد این اما زدم ؟لبخندی شدم واقعیش زن االن واقعا من یعنی

  بشه طوالنی نمیزاشت
  کرد بوسم محکم و کرد بغلم شد بلند تخت رو از اروم
 االن من که شد باورم و موند ثابت تخت روی خون های لکه روی چشمم
  کردم خداحافظی دخترونم دنیای از واقعا

  دادم فشار توبغلش خودمو
  خوابوند منو دوباره و کرد جمع رو مالفه
 خوردم همشو ضعف شدت از من و اورد برام عسلی شیر
  کشید مونهردو روی  پتورو و کشید دراز کنارم

 از و بود شده فراموشم حدی تا درد اش عاشقانه نجواهای و ها بانوازش
  رفتم خواب به بغلش تو همونجا خستگی شدت
  بود لذت من برای امشب
  شدیم یکی ارتین و من

  شدم واقعیش همسر امشب
  من مال اونم و.   ارتین مال
 میشه هم خاطره ترین یادموندنی به شک بی
 

  شدم بلند خواب از موهام توی دستی شنواز با صبح
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  میکردم حس ام تنه پایین در رو خفیفی درد حس و بودم گیج
  کردم برم و دور به نگاهی

  بود ارتین خندون چهره خورد چشمم به چیزی اولین و
  زدم لبخندی

 بخیر صبحت: 
 

  بوسید پیشونیمو
 ؟ نداری که درد ؟ خوبی..  قشنگم بخیر توهم صبح: 
 
  بشینم تخت روی اروم کردم سعی و دادم قورت نموده اب
 نبود زیاد اما داشتم درد کمی
  پرید جاش از سریع که شد خارج دهنم از کوچیکی اخ
 "  خوبی" ؟ چیشد! ؟ چیه: 
 

  خندیدم یواش
 گشنمه خیلی فقط..  خوبم:  
 
  شد بلند جاش از
  گلم کنم اماده صبحونه میرم من پس: 

  رفت و داد کاچی ظرف یه اومد زود صبح مامانت
 

  شدم سرخ حرف این باشنیدن
  کنه لعنتت خدا

  خندید
 .   مبارک شدنت خانوم: 
 

  کردم پرت طرفش به بالشتو



699 

 

  بگه تبریک میخواد عمر تااخر حاال: 
 

  روتخت انداخت بالشتو و خندید
  کنم کمکت بیام بگو نتونستیم..  صبحونه بیا زود: 
 

  بیرون رفت اون و دادم تکون سرمو
 ...  بدونن بابا مامان که این فکر از

  اوره خجالت بهش کردن فکر حتی واای
 میدونن دخترا

 
  حموم سمت رفتم یواش و شدم بلند

  بیرون اومدم و گرفتم مختصری دوش
  پوشیدم ای پسته سبز دامن بلوز یه

 گذاشتم باز موهامم
  انداختم خوجملم خونه به نگاهی و رفتم بیرون
  بود وجودم تو جالبی ذوق

  شدم اشپزخونه وارد باخوشحالی
  میچید میزو داشت

  اومدم من: 
 

  میز روی گذاشت پرتغالو اب لیوان و کرد نگاهم
  کرده چه ارتینت ببین بشین بیا: 
 

  نشستم میز سر و خندیدم
  بود عالی و مفصل صبحونه
  زدم بهم دستامو

  بود عالی..  نکنه درد دستت: 
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  گفت و خورد رشماخ لقمه
 ..  جونت نوش: 
 

  نزاشت که کنم جمع میزو خواستم
 میکنی ناکار خودتو داشتی رابطه تازه.   نکرده الزم: 

  میکنیم جمع باهم بعدا
 

 بیرون پریدم خواسته خدا از و دادم تکون سرمو
 
  همه دعوتیم...  ما خونه بریم شو اماده: 
 

  میکشم خجالت من وای
 ...خو زشته
  خندید که اوردم زبون به وفکرم

  بدو شو حاضر بدو..  که نکردیم شرع خالف...  بیخود: 
  اتاقمون تو رفتم و گرفتم گاز لبامو
 بود گرفتن مهمونی وقت امروز همین اخه

 
 ...  بستم درو

  خانومم؟ بریم:  بست کمربندشو
 

  بریم:  دادم تکون سرمو
  کرد بلندش و گذاشت اهنگ
  گفت وشیباخ و گرفت دستمو

  تو امید به خدایا: 
  میکردیم همراهی میشد پخش که اهنگی با هردومون و افتادیم راه
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  خوبیات همه برای شکرت خدایا
  رسیدم بهش که عشقی برای شکرت

 
 شدی بهتر میبینمت که هرروز

  قبلت روز از                               
  نیست دنیا توی تو تراز مهربون
  قلبت اون توی چیه اخه                    

  که نیست خودم دست اصال
 سمتت میان اختیارهمش بی پاهام
  بهت برسم من تا کنار میرن همه باشم ترافیکم توی
  دیگه سمت بره فکرت نمیخام منی کنار که وقتی
  همیم مال تو و من
 میگه قهومونم فال من فقط نه

 نزدیکه یا دور بهم بگو رفتی هرجا دیگه
  که وضعی یه اصال چقد نمیدونی که دلواپستم جوری یه
 و زندگیمون چتر سقف بکنه تر بارون بزار  تر اروم یکم
  دستات با گرفتی دستامو تو اینکه
 و بارون این امشب کرده تر جذاب چقدر
 وسواسی یکم

 روزا این ترم                 
 دیروزا از میشی بهتر هرروز داری

 
  باشه متمس به بیشتر حواست
  شه پیدا دوروبرت کسی نمیزارم

  حساسم روت خیلی میگی که وقتی خاصم حالت یه تو
  وسواسم خیلی که بودم گفته بهت باش بهترینت همیشه
 میشناسم تورو بیشتر ک هرچی واسم جذابه خیلی

 میسازم دنیارو زیباترین واست هستی الیقش چونکه



702 

 

 ماتی کجا کردم صدات نیست حواست  بازم
 رویاتی درگیر خودم مثل وهمت

 باتو رابطه این شیرینه انقدر              
     گفت بهش میشه فقط که 

             
  رسید پایان به هاش خوبی و ها بدی باهمه ارتین و من داستان
  شد بیشتر روز ب روز..  هیچ که نشد تموم ما عشق
  یمامان خوشگل بچه یک صاحب ازدواجمون از بعد سال یک
  آیدین گذاشتیم اسمشو که ناز پسرکوچولوی یه

  من کوچولوی آیدین
 که برگرده اولیه حالت به تونست جراحی عمل 2 تحت بعد سال چند مانلی

  کرده فراموش خاطراتشو تمام و شده آلزایمر دچار البته
 عذاب دیگه و کرده فراموش روهم پسره اون که چون..  بهتر میگه ارتین

  نمیکشه
  زدم ینقاش اموزشگاه ارتین کمک به و شدم قبول هنر رشته و رفتم اهدانشگ

 جریان حال در خوشی و خوبی به چیز همه و بود روال روی زندگیمون
 بود
 

 تمداش آرزوشو همیشه که زندگی تونستم و رسیدم عشقم به که خوب چقدر
  بسازم

  ها میشه دیر..  خانومم دیگه بیا الینا: 
  توماشین برین شما.   عزیزم میام االن:  مگفت بلند همینجا از
  بیا زود..  باشه: 

  برداشتم خودکارمو و خندیدم
  چشششم: 
 
  آخر برگ باالخره و
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 ��تو دیدار به که اشتیاقی ��

 �� مــن دل دارد ��                          

 ��و دانم من و داند من دل��

  ��نم و داند دل��                          

 �� و شد گل من خاک��

 ��من گل از شکفتگل ��                  

 ��مــهرتو ابـــد تــا ��   

 �� من دل از نرود بیرون��                 
 

 ��ممنونم تو از چیز همه برای خدایا�� 
 

 ــــــــــ��ــــــــــ��ـــــــــــ
 
  نویسنده#   
 دوستانباسخنی#
 
 تیشکال عشق رمان   

 عزیزان شما گرم های همراهی با      
 رسید پایان به                 

 خود های همراهی از مارا و باشید ما همراه نیز آینده در اینکه امید به
 کنیدمند بهره                  

 

 �� کردند حمایت مارو که عزیزانی همه از تشکر با
 

 پایان#                   


