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 ی مقدمھیمرض_ ی شھرکسنای:  سندگانینو| رمان پرتو
 

 
 
 کنم و غذا دی ھم برم خری کھ چطورکردمی تو پام با خودم فکر میی بھ دمپارهیخ

 کار تیفی کی ممکنھ از شدت خستگی جورنی کھ اگفتمی کاش بھ خانم میدرست کنم ا
 نی ھمچتونمیاما من نم....  بھم بخورهی مھمونیک تا اندی و کمادی بنییھا و غذاھا پا

 ماھھ شروع شی خدمتکار کھ تازه شھی.... ؟؟؟میمگھ من ک....  ازشون کنمیدرخواست
 ھم تونمیخانم من نم:  خانم زل بزنم و بگم ی پرو پرو تو چشماامیبعد ب.... بھ کار کرده

 نی کھ داره تو ای مھموننی اولنی اشھی بد میلینھ خ...  کنم و ھم غذا درست کنمدیخر
با گفتن ... شھینم... شتھز.. نچ... و من مسئول تدارکات و غذاھام شھیعمارت برگزار م

 ھا دی غذاھا و خرستی رفتم دوتا لخچالی حرفا با خودم از جام بلند شدم و بھ سمت نیا
 لباسم بود شروع کردم بھ اضافھ و بی تو جشھی کھ ھمی با خودکارزریھردو بھ در فر

 زنگ مخصوص اتاق خانم با عجلھ از دنی ھا غرق کارم بودم کھ با شندیکم کردن خر
 بھ لباسام ی راھرو نگاھی نھیی بلند شدم و بھ سمت راه پلھ راه افتادم تو آیندل صیرو

 با دو دمی خانم رسی در کنده کاریجلو... امیکردم کھ مبادا نامرتب و نامنظم بھ نظر ب
 اما حی ملی صداقھی بھ در زدم کھ پس از چند دقی آرومی انگشت اشاره و شستم ضربھ

 و بسم دمی بھ لباسم کشی با استرس دوباره دستدمی و شندییبفرما:  گفتی خانم کھ میجد
 رو بھ پنجره اتاق نشستھ بود و ی لب گفتم و وارد شدم خانم رو صندلری زیو اللھ

 از چشماش نکشوی برگرده عنکھی در بدون ای با صداخوندیداشت کتاب ربھ کا رو م
 رو اونجا وبش محبیدنی نوشوانی کھ لیزیبرداشت و ھمراه با کتاب گذاشت رو م

 منو دعوت بھ باشی زیبا لبخند برگشت و بھ من نگاه کرد با صدا.... گذاشتھ بود
 ی کوتاه بھ سمت صندلی و با گام ھادمینشستن کرد دوباره با استرس بھ لباسم دست کش

 .  خانم بود رفتم و نشستمی کھ کناره صندلیگری دیر صندل کھ کنایگرید
 

 من و فرھاد ی شخصی ماھھ کھ کارھا٦ مدتھ نیتو ا... پرتو جان:  با لبخند گفت خانم
 مھم ی مھموننی اتی مسولنی بودم بھ خاطر ھمی از کارت راضیلی خیدادیو انجام م

 نی اتی احمد بود اما بھ خاطر اھمای دی خری قبل کارھای دفعھ ھاسپارم یرو بھ تو م
.... ی ھا نظارت داشتھ باشدی خری و بھ تمامی شاه با احمد ھمرخوامی ازت میمھمون

 کارو نی نحوه انی بھ بھتردیخانم مطمئن باش:  انداختم و گفتم نییبا خجالت سرمو پا
 .دمیانجام م

 .......... تونستم حس کنم خانم لبخند زدی بود اما منیی سرم پانکھیبا ا 
 . گفتم واز اتاق خارج شدمی خانم از جام بلند شدم و با اجازه ای بریتونی مدنیبا شن 
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 بھ دنیبعد از رس.  از خارج شدن از اتاق خانم بھ سمت راه پلھ ھا راه افتادم بعد
 اتاق من بود راه افتادم، گھی خونھ کھ االن دی آشپزخونھ بھ انباریآشپزخونھ از در پشت

 شدی عمارت بھ مستمندان داده می از اسباب ھایلی چون خیسمشو گذاشت انبار اشدینم
 تنھا عیسر.  خانوم و احمد خونھ ندارم بھم دادرهی من مثل ندی خانم فھمی ھم وقتنجارویا

 ی گره نی کھ آخرنیھم...  پام کردمموی مشکی ھای و کتوندمی و پوشرونمی بیلباس ھا
با عجلھ از اتاقم در اومدم ...  احمد کل عمارت و برداشتنی بوق ماشیکفشم زدم صدا

 پول بھم داده بود، ی کافی ندازهخداروشکر خانم بھ ا.. دمی عمارت دواطیو بھ سمت ح
 و ببندم احمد گازشو گرفت و رفت با نی در ماشخواستمی کھ منی شدم ھمنیسوار ماش

 بلند  ی احمد کھ با صدا برگشتم سمتتی و درو بستم با عصباندمی کشغی بلند جیصدا
 در و رتری اگھ دیعوض:  شباھت داشت گفتم ادی کھ بھ فریی  با صداد،یخندیداشت م

 بلند گفتم ی بعد ھم با صداابو؟؟؟؟ی یفھمیم... میرفتی سھ دره مدی بودم االن باتھبس
 من ی جملھ نی آخردنیخاکبرسر ، احمد با شن...  خورده رم کردهونجھی انقدر کھیمرد

 یی ھا النی ماشنیبا حرص پاشو رو گا، فشار داد و از ب...  مسخرشو قطع کردیخنده 
 شیری با ھنزفاموی نوکی دست دوز خودم گوشفی راحت از کالی منم  با خدیکش

 دمی فھمدی جدی جوان گوش دادم با واردشدن بھ منطقھ وی رادیبرداشتم و بھ آھنگ ھا
 ستیجا پارک ن:  بھ من نگاه کنھ گفت نکھید بدون ا باشھ احمنجای ادی مرکز خردیکھ با

  پارنوی شو من برم ماشادهیپ
 شدم و بھ سمت مرکز ادهی پنی از ماشزنھی بدم کھ داره حرف میتی اھمنکھی ابدون

 سر جام دی حرکت کردم با وارد شدن بھ مرکز خرابونی اونور خی سھ طبقھ دیخر
 رنگ و وارنگ ی زرق و برق داشت کھ تو نگاه اول فقط بنرھای بھ قدرسادمیوا

 دمی کھ پشت باجھ بود پرسیانم از خعی  سر،ینی ببیتونستی رو موهیشکالت و آبم
   کدوم طبقھ اس؟؟؟؟؟یی مواد غذادیسالم ببخش:

 راھرو تشکر کردم و با عجلھ نی دوم آخریطبقھ :  با لبخند نگام کرد و گفت خانمھ
 ھا مو دی خرنی دوم حرکت کردم آخریاشتم و بھ سمت طبقھ  بردیچرخ دست

 داشتم ی طورنی اول راه افتادم ھمی کنم ناچارا دوباره بھ سمت طبقھ دای پتونستمینم
 حرف ی تازه معنزدی احمد حرف مبا  کھ داشتی دختردنی کھ با دچرخوندمیچشم م

 انجام بده با تونھی نمی اگھی کاردی احمد جز چشم چروننی ادمیفھمی خانوم و میھا
...  ھم کامل کنمدھاروموی قلم از خرنی تونستم اخری از خانوم ھایکیپرس و جو از 

  ریباپوزخند بھ سمت باجھ ا
 بدون توجھ بھ لی بعد از حساب کردن وسازدی کھ احمد داشت با دختره حرف مفتم

 حرکت نروی و بھ سمت بی و بلند کردم و گذاشتم تو چرخ دستدی خری ھاسھیاحمد ک
 در ی جلورونی کرد و باعجلھ رفت بی از دختره خداحافظی، احمد ھم سرسر.کردم

 و ی راه افتادم چرخ دستابونی خت بھ سمنی ماشی صدادنی با شنسادمی وادیمرکز خر
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 ھا بھ دی خریکنیاگھ احساس نم:  و سوار شدم رو بھ احمد گفتم نیگذاشتم پشت ماش
 مویری توجھ بھ عکس العمل احمد ھنذفی ببر بذار تو صندوق بعد ھم بچسبھیدستت نم

 . خارج شدنی احمد از ماشقھیبعد از چند دق.... گذاشتم تو گوشم
 
 

 محکم بھ ی شدم با کف دستم دوتا ضربھ ادهی پنی توجھ بھ احمد از ماشیب:  سوم پارت
 توجھ بھش ی کھ ب منو نگاه کرد ونھی از تو آتیاحمد با عصبان..... صندوق زدم

 برداشتم و بھ سمت یی مواد غذای سھی صندوق و زد دوتا کتیپوزخند زدم، با عصبان
 یزی چخچالی کھ داشت از تو دمیاز پنجره  د  خانوم ورهین.... عمارت راه افتادم

 ھم خانوم ی خدماتیوارد عمارت کھ شدم متوجھ شدم خانوم از شرکت ھا.. .داشتیبرم
 کردن زی اومده بودن مشغول تمی خدماتی کھ از شرکت ھایانمخ۶ کمک، یآورده برا

 و بھ ییبا عجلھ مواد غذا....  شلوغ شده بودیلی و کف سالن بودند،  سالن خوارھاید
با سرعت درحال خرد کردن کاھوھا و ....آشپزخونھ رسوندم و بھ سمت اتاقم رفتم

ستامو شستم و بھ سمت  خانوم از سالن  صدام کرد با عجلھ درهی ھا بودم کھ ناریخ
پرتو جان برو کمک ستاره تا مبل ھا :  من گفت دنی خانوم با درهین.... سالن راه افتادم

 کوتاه قد بود نگاه یچشم  بھ ستاره کھ دختر:  زدم و گفتم یدرو بذاره سر جاشون لبخن
.... نی تمام مبل ھارو جابھ جا کنمیبا کمک ھم تونست.... کردم و بھ سمتش رفتم

.... بار زنگ خورد۶ کھ ساعت بزرگ عمارت می رو ھم سرحال بذارانوی پمیخواستیم
 لز یکی بھ ی با خستگمی رو ھم سرحال گذاشتانویپ...  شد۶ساعت چھ زود ... اوه اوه

 بھ سمت یبا خستگ... المی وساییمشغول جابھ جا٣ دادن از ساعت ھیمبل ھا تک
 ینگاھ... ذاشتی مخچالیھ ھارو ھم تو  ژلنی خانوم داشت آخررهین... آشپزخونھ رفتم

 دهی خانوم زحمتشو کشرهی غذاھا رو نی آشپزخونھ کردم ھمھ ی نفره ١٢ زیبھ م
 خورشت ی  خانوم از ھمھرهی کوچولو کردم نیکی پالستی ھارف بھ ظینگاھ.... بودن

....  کوچولو تا من تستشون کنمی بود تو ظرف ھاختھی دو قاشق ریھا اندازه 
 رو بندازم یکی پالستی ظرف ھاخواستمیم... ھمشون خوشمزه شده بودن.... اوممممم

 رو اوپن وبا عجلھ ظرف ھار.  سطل اشغال کھ زنگ اتاق خانوم بھ صدا در اومد
 تا سادمی وای اقھی در اتاق خانوم چند دقیجلو... دمیگذاشتم و بھ سمت راه پلھ ھا دو

پشت سر خانوم راه ...  پرتو جاناتویب:  در زدم خانوم اومد جلو در و گفت ادیجا بنفسم 
 کھ رو تختھ خانوم بھ دمی دی مشکاهیجفت  لباس کار س٧ دمیافتادم بھ تخت کھ رس

 ی خانم۶ خانوم و اون رهی نی تا لباس برا٧نیا:  رفت و گفت وبش محبیسمت صندل
 لباس برداشت و گرفت ھی شی صندلیز روبعد ا...  اومدنیان کھ از شرکت خدمات

 یبایبا تعجب بھ لباس ز... توه ای برایی طالی لباس کار مشکنیو ا:جلوش و ادامھ داد
 منھ؟؟؟؟ خانم لبخند زد و گفت یرا بنیواقعا خانوم ا: تو دست خانوم نگاه کردم و گفتم 

 دهیتھ لباس پوشدوش گرف٧پرتو جان برو بھ ھمھ بگو تا ساعت .....  توه ایآره برا: 
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 لباس ھارو بغل کرد و داد ی بعد تمامرسنیبھ عمارت م٨ باشن مھمون ھا ساعت نییپا
 رونی از اتاق رفتم بیبا خوشحال.... بھ من

 
 
 بودند و دهی مار پوشی خدمھ از ھمون لباس ھایھمھ ..... اومدمنیی پلھ ھا کھ پااز

 ..... ،. ھاشون و مشخص کنھفھی و وظادیمنتظر خانم کھ ب
 ..... دیچی خانوم تو راه پلھ پی قدم ھای صداسادمی خانوم وارهی کھ کنار ننیھم

 نیی داشت ھمراه با آقا از پلھ ھا پای کھ دامن لختی با لباس خوشرنگ عنابخانم
 اومدن ی عنابرھنی کت و شلوار با پھیھمونطور دست در دست آقا کھ با ..... اومد

 ..... سادنیجفت ھم وا ....نییپا
 و مھمون ھا رو بھ اتاق دیشما مسئول لباس ھا باش:  بھ دونفر از خدمھ گفت خانم

 وهیشما مسئول آوردن م:   اشاره کرد و گفت ی بعد بھ دونفربعددی کنییرختکن راھنما
 برنج ھا و سیشما دو نفر موقع شام د:  گفت یبھ دو نفر بعد.... دی ھا باشینیریھا و ش

و شما موقع بعد شام ظرف ژلھ ھا و : ھم گفت ی بعدر بھ دونفدیاریخورشت ھارو ب
 ..... دیاریدسر ھارو ب

 یادیشما از صبح بابت غذاھا زحمت ز:  انداخت و گفت ی خانم نگاھرهی من و نبھ
 ..... دیدیکش

 ....  نظارت کنھ و پرتو ھم فقط شربت ھارو ببرهھی خانوم فقط بھ کار بقرهین
 . با آقا از ما دور شدنبعد

با ....  شدنری زنگ عمارت بھ صدا در اومد خدمھ ھا سر جاشون جاگ٨ ساعت راس
 .  ھمش در حال رفت و آمد بودنھیبق... اومدن مھمونا فقط من تو آشپزخونھ موندم

بھ خاطر سکوت ....  نمش وارد شدن آقا با خادمی مھمونا فھمی اکدفعھی سکوت با
 بھ ھمون ی اقھیچند دق.... شدی مدهی شنی خانوم بھ خوبی قربون صدقھ یمھمونا صدا

پرتو جان خانم گفتن :  خانوم وارد آشپزخونھ شد و گفت رهی ننکھیمنوال گذشت تا ا
  بھی از جام بلند شدم نگاھعی خانوم سررهین بعد رفتن....یبھت بگم شربت ھارو ببر

 آلبالو با تکھ یشربت ھا...  ھم نگاه کردمینی خوبھ بھ سیھمھ چ..... لباسام کردم خب
 بلند از یبا گام ھا....  شربت بخورهنی آدم بخواد بازھم از اشدی باعث مخی یھا

 آقا رو بشناسم ی افھی بھ اطراف انداختم الزم نبود حتما قیآشپزخونھ خارج شدم نگاھ
 .  و ھمسرشونم اونجا نشستھ اندنیارمیھرجا خانوم و آقا فرھاد اونجا نشستھ باشند آقا ک

 پرتو نمی ادییبفرما:  بلند گفت ی کھ شدم خانم صحبتش قطع کرد و با صداکشونینزد
خانم شما لطف :  زدم و گفتم یبا خجالت لبخند.... کردمی مفشوی کھ داشتم تعریخانم
با ....  بودمدهی و ھمسرشون و ندنیارمی خانوم بودم ھنوز آقا کی جلوگھید.. دیدار

ھردو با لبخند ...  آقا و خانومیآلبالو رو گرفتم جلو ی شربت ھاینیاحترام خم شدم و س
 ھمسر ی افھی قدنی و ھمسرشون کھ با دنیارمیتشکر کردن ازم،  برگشتم سمت آقا ک

 شدم و کی کھ بھم رفت نزی درشتم درشتر شد با چشم غره ای چشمانیارمیآقا ک
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 بھ یبغل وانی لی برداره کھ دستھ خواستیشربت ھارو جلوشون گرفتم ھمسر اقا م
 زرد ی تاپ دکلتھ ی رووانی کرد و ھردو لری کرده اش گی بلند و طراحیناخن ھا

 ی حواس تمامغشیبا  ج.... مبل بلند شدی و از رودی کشی بلندغیج..... ختیرنگش ر
 تو یخانم با حرص و صدا...  ھم از جاش بلند شدنیارمیمھمون ھا بھ ما جمع شد آقا ک

از .... ی عوضیدختره :  زد و گفت غی اش بود جشده  کھ بھ خاطر دماغ عملیدماغ
  ؟؟؟ی  آره عوض؟؟؟؟ی خودشو نشون بدیخواستیآره م!   آره؟؟؟ی کارو کردنیقصد ا

 دستش با رهی دستشو بگخواستی منیارمی کھ آقا کنید کرد ھم؟ دستشو بلن!؟!آره احمق
معلومھ : گفت  ودی محکم دست خانم و کشنیارمیآقا ک.... بھ صورتم خوردی بدیصدا
 چارهی دختر بنی کرد بعد بع اری گوانی خوبھ ناخن خودت بھ ل؟؟؟یکنی مکاری چیدار
 احمق ی دختره نیبھ خاطر ا:   ھمسر آقا با نفرت نگام کرد و گفت ؟؟یزنی میلیس

 با حرص بھش نگاه کرد و رو بھ مھمونا گفت نیارمی  آقا ک؟؟؟یکنی منو دعوا میدار
 با شک بھ من کھ ھمونطور دستم رو یمھمونا نگ....  حل شدکل مشونیخانم ھا و آقا: 

ده بودن کردن و کم کم سر  مبل ھا خشک شی پر از اشک جلویصورتم و با چشما
 .کار خودشون رفتن

 
 

 ی کتک بخوریخوای ؟؟ بازم مھیھان ؟؟؟؟ چ:  اسمش مھنازه گفت دمی کھ تازه فھمخانم
   ؟؟؟؟ی عوضی؟؟؟ دختره 

  ؟!!! گھی گمشو دبرو
 شورشو در ی دارگھیبسھ مھنا زد د:   و گفتدی محکم ارنج خانوم و کشنیارمی کاقا
 .......  چپ شد رو لباستوانی خودت بود کھ لریخوبھ حاال تقص..... یاریم

 .....  گھی کن دبس
 ستی کار مھم نریتقص.....  کھ افتادهھیحاال اتفاق:   خانوم از جاش بلند شد و گفتمیمر

 دونمیمن نم:   راه گفتنی کرد بییبعد دستمو گرفت و منو بھ سمت اشپزخونھ راھنما
  دختره خوشش اومده ؟؟؟ نی اھی از چنیارمیک
 اوفتھ یچشماش کھ  داره م..... کرده گی در دیلباشو اندازه ......  کھ عمل کردهنشویب

 .....   کردهشیاز بس ارا
من و فرھاد از ھمون اول .... باشھ ی دختر خانواده دارخورهی اش کھ نمافھی قبھ
 ھا چندان بھ ی  خارجکردمیمن فکر م...... میای دختره کنار بپی تنی با امیتونستینم

 خانوم ؟؟؟ رهین.... ان ی مدلنی ھاشون المی ھا تو فنینگو ا.....  ندارن ی اعتقادششیارا
جانم ؟؟؟ :  و گفت رونی بدی از اشپزخونھ پرعی خانوم سررهین....  خانوم ؟؟؟رهین......

  جانم خانوم جان ؟؟؟؟؟
  طفل معصومنی بزار رو صورت اخی کھی تھی:  بھ جلو ھول داد و گفت ی منو کمخانم
..... 
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مامان جان دستتو :  بھ من کھ دستم رو صورتم بود انداخت و گفت ی خانو م نگاھرهین
 خانوم محکم زد رو رهیدستمو کھ برداشتم ن.. ؟؟؟؟ نمیصورتتو بب!!.. بردار ؟

 شده ؟؟؟؟؟ خانم سرشو ینطوری صورتت چرا ارمی من بمیالھ: صورتشو گفت 
 ...  روتم پرتو جانیشرمنده :  و گفت نییانداخت پا

 ....  رفت بھ سالنبعد
 رهی بگگری کھ جز جیالھ:  گفت اوردی در مخی زری خانوم ھمونطور کھ از فررهین

 .....  مادرت داغتویالھ...... کرده کاریصورت دختره چ....
 !!  خانوم ؟؟؟رهین
 و بزار رو صورتت خی کھی تنی اایب:  بھم رفت و گفت ی خانوم چشم غره ارهین

 کی نگذشتھ بود کھ قھیچنددق... رونیبعد از اشپزخونھ رفت ب... صورتت باد کرده ....
 ..... زی افتادن می اومد و بعد از اون صداغی جیدفعھ صدا

 
 
 ھی بھ مھمونا انداختم کھ جمع شده بودن ی نگاھرونی عجلھ از آشپز خونھ رفتم ببا

 اومدن ستی بدبختھا ھم کھ معلوم ننیا...... ردنکی نگاه میزیگوشھ و داشتن بھ چ
 !  جنگ؟؟؟دونی مای یمھمون

 کھ دمی خانوم رو درهین... دمی رستی مھمونا راه باز کردم و بھ وسط جمعنی از بعیسر
 رفتم نشستم کنارش کھ چشم مھناز خانوم عیسر... کردی مھی بلند داشت گریبا صدا

 ی زد بھ کمرم جورشی سانت١٥برگرد و با تمام قوا با اون کفش پاشنھ .... افتاد بھ من
 زد بھ کمرم گفت نکھی نفس بکشم بعد از اتونمینم  از دردیکھ حس کردم لحظھ ا

 ی عسلادی بی خرفت گفترزنی پنی بھ ایرفت..  تو ااااارهیھمش تقص....  ھرزهیدختره :
 زد بھ کمرم یشتریرو بکوبھ بھ کمرم؟؟؟  آره؟؟؟  آره آشغال؟؟؟ بعد دوباره با شدت ب

 کج شده رو یبھ عسل  بھم کھ پرت شدم جلوو سرم خورددی محکم پاشو کوبیبھ قدر...
 یبا احساس نوازش رو صورتم کم.... دمی نفھمیزی چگھیچشمام تار شد و د... نیزم

 کھ ی خانوم با گونھ ارهی باال سرم و نگاه کردم ننیغمگ... شم باری تونستم ھشیفقط کم
 کردم بھ پشت بخوابم کھ یسع....  بودسادهی داشت کنار خانوم وایلیمثل من رد س

 خانوم رهین...  نفس بکشمتونستمی می بھ سختی کھ حتکردی کمرم درد میقدر نتونستم بھ
 نکھیبعد از ا....  رفترونی از اتاق بیتی چشم و ابرو اومدن خانوم با نارضایبا کم

 نشست رو ادی قدم ھاش نمی و صداستی تو راھرو نگھی خانوم درهیخانم مطمئن شد ن
 کھ دونمیم...  دخترمدی جان ببخشپرتو:   بغض دار گفتی مکث با صدایتخت و با کم

مھناز ھم .... شدن تو مجلس و بھم زدھوشی ھم بعد از بنیارمیک... یری تقصیتو ب
کھ : .... دوباره راه ادامھ داد ی طوالنیبخواد از مکث...  و داد کرد کھغی جیکم
 نراستش م....راستش ....مھنوزم با سرعت رفت باال... بھش زد... یلی سھی نیارمیک

بعد با سرعت ... ی مھناز و ببخششھیکھ اگھ م....  اومدم بھت بگمنیارمیطرف ک... از
 شده بود کھ نتونستم نیارمی آقا کری فکرم درگیبھ قدر... رونیآرزو اتاق رفت ب
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 رفتھ بود ادمیھھ آره ... زده؟؟؟  یلی بھ خاطر من بھ زنش سیعنی... دورباره بخوابم
 .. دیف داری ب،رگ تشرزابتیشما ملکھ ال

 . کردم بخوابمی کھ داشتم سعی فھ از جنگ فکرکال
 
 
 

 یتشنھ ام شده بود بھ صندل. ..کردی شده بود و درد منی سنگی بھ طرز باورنکردنسرم
 یبا سخت....  خوابش برده بودی رو صندلی خانوم ھمونطوررهیکنار تخت نگاه کردم ن

 ی سھ ساعترمیگی کمر میحتما کود... امی بودم در بدهی کھ خوابی کردم از حالتیسع
.... ارمی طاقت بتونستمی کم نشده بود اما میلی خکمرم درد... دمی کھ رو شکم خوابشھیم

 و بستم و بھ خچالیدر ...  رفتم تا دو قلوپ آب بخورمنییبا ھزار مشقت از پلھ ھا پا
 نیبب:  اومدی میی زمزمھ ھایدپ راھرو کھ بودم صدا... سمت راه پلھ راه افتادم

 خدمتکار کھ راحت اتو منو بھ خاطر دوت... فکر نکن عاشق چشم پ ابروتم نیارمیک
  اما ؟؟؟ی آقا چھ طوری تونستم بفھمم حالت چھره ینم ...ی اخراج کنم کتک بدتونمیم

 منم ی ھی خانوم کھ دارهی بھ نیمھناز تو حق ندار.. :  پوزخندش از اتاق اومدیصدا
 خانوم داشت رهی نیدونیخوبھ خودتم م....؟؟؟ Ok!! ی از گل نابکار بگشھیمحسوب م

 ی اکدفعھیکھ تو ...  روشی اتو بذاروهی مھی دستی پیواست تا بتون اوردی میعسل
 اون خدمتکار بدبخت نبود ری تقصنکھیتو ھر بار با ا...  خورد بھ کمرتزی و میبرگشت

من بعد از اون .. بھ من حق بده:  کھ گفت دمی مھناز و شنیصدا.... یکتکش رد
 از آقا و یی صداگھید...  ؟؟؟یکنیچرا درکم نم...  شدمی دارم عصبدمی کھ فھمیمشکل

...  بھ سمت اتاق رفتمختنیری اشک می چی برادونستمی کھ نمییبا چشما... دمیخانم نشن
 از اتاق یکی سرد پشت آشپزخونھ نخوابم ی وضعم تو انبارنی من با انکھی ایخانوم برا

 ی صندلتو  خانوم از سرمارهی ندمیوارد اتاق کھ شدم د....  تھ راھرو رو بھ من دادیھا
 رو ی مسافرتیداخل اتاق رفتم و دوتا از پتوھا یواریبھ سمت کمد د... جمع شده

...  و تو پتو جمع شدمکنفرهیخودمم رفتم رو تخت .... خانوم رهیانداختم رو ن... برداشتم
 کھ بابا و مامانم یتی مسئولی بھ خاطر بختمیاشک ر....  اشکم فوران کردیچشمھ 
... دمی کشی کھ تو دوران دست فروشیی ھای خاطر سختبھ ختمیاشک ر.... داشتن

 ری کھ تا االن از کس و ناکس از پولدار و فقیی ھاری بھ خاطر تحقختمیاشک ر
 پر از ی شده بود سرمو گذاشتم رو بالش و بھ خوابدتری کھ شدیبا سردرد..... دمیشن

 .کابوس رفتم
 
 
 : نیارمیک

دوستش داشتم اما .....  بوددهی شدم مھناز اونطرف تخت خوابداری کھ از خواب بصبح
....  داخل اتاق راه افتادمسیاز جام بلند شدم و بھ سمت سرو...  عاشقش نبودمچوقتیھ
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ھنوز صبحونھ نخورده بودم اما دلم ... رونی دوش گرفتم از اتاق رفتم بنکھیبعد از ا
 حرف ی از کنار اتاق مامان و بابا کھ رد شدم صدازنم تو عمارت قدم بی کمخواستیم

 زدمی عمارت قدم ماطیتو ح....  از اتاق رد شدمیاما بدون فضول.... اومد یزدنشون م
 ....  کردم باھاش خوب رفتار کنمیسع....کھ مھناز صدام کرد

 ! جانم؟: 
فکر ....  من بھ رفتارمیدیخواب...  تونکھیبعد از ا... شبی دیدونیم.... ام.... نیارمیک: -

  خوبھ؟؟؟....  کنمی خانوم عذرخواھرهی گرفتم فقط از نمیتصم... کردم
  ن؟؟؟یارمیک: مھناز خودشو تو آغوشم جا کرد و گفت ....دمی بوسشویشونی زدم و پلبخند

  جانم؟؟: -
 آھان ؟؟؟ی پور؟؟؟ی اسمش؟؟؟  پری دختره چنی خواد چشم تو چشم ایمن دلم نم: -

  ؟؟؟ی اخراجش منی بھانھ جور کنھی شھیبشم م.... پرتو ا
 نشد جواب مھناز و زدی خوردن صبحونھ صدامون می خانوم کھ برارهی نی صدابا

نھ ... کردمی بھ حرف مھنازم فکر مرفتمی ور میزی کھ داشتم با رو مینیدر ح... بدم
 . ھم نکرده اخراج کنمی و کاردمی رو کھ تازه دی کستونستمینم
 
 
 سرباالش باعث شده ی قلمینیب... زنمی افتم ناخودآگاه لبخند می ملوسش کھ می افھی قادی

 بای زیلی ھم خشی درشتھ گربھ ایچشما....  باز بمونھمھی نشھیبود لباس برجستھ اش ھم
 بودن و من ومدهیھنوز مامان و بابا ن...  اسمش و گذاشت جذاب و ملوسشدیبود کال م

 یزیھمونطور کھ با رو م.....  امو شروع نکرده بودمونھبھ احترامشون ھنوز صبح
 بکنھ زی بھ می نگاھمی ننکھیبدون ا...  اومدنیی متوجھ شدم پرتو از پلھ ھا پاتمرفیور م

 کنارم بود خودشو خم کرد سمت منو یمھناز کھ صندل... بھ سمت آشپزخونھ راه افتاد
 یدختره .... ما کھ بلند شده  ازرترید....  باباشھیخوبھ واال انگار خونھ : گفت 
 نجایانگار نھ انگار منو تو ا.... یی آقاریھ صبح بخ نی خانمرینھ صبح بخ..... کثافت
 کھ اصال بھ ی چیعنی... ی اخراجش کندی رفتارم کھ شده بانی بابتھ انیارمیک.... مینشست

  ھان؟؟؟؟.... ذاره؟؟؟یما احترام نم
 ی بچگانھ ای بھونھ ھانی بابت ھمچتونمی مھناز من حرفتو قبول دارم اما من نمنیبب -

مھناز انگار نھ ....  اومدننیی بابا و مامان از پلھ ھا پاقھیھمون دق..... اخراجش کنم
با لبخند رفت سمت مامان وباال و ....  در مرز انفجار بودتیانگار تا االن از عصبان

مامان و بابا جفتشون .... ریصبح بخ:  و گفت دی بوسوشونو ھردیپرسروصدا گونھ 
 ی کھ ھمھ رو صندلیھنگام....  دخترمریصبح تو ھم بخ:  لبخندشو جواب دادن و گفتن

 خانوم در رهی بعد پرتو و نقھیچند دق....  و فشار دادزی مامان زنگ رو ممیھامون نشست
 ختی از مربا ھارو ریکی صدمھناز از ق....  بودنزی صبحونھ رو ملی وسادنیحال چ

 شھیم..... پرتتتتتتو جان:  رو کرد بھ پرتو و گفت ی و بعد با لبخند حرص درارزیرو م
 .زیمن حواسم نبود ظرف مربا چپ شد رو م.... ؟؟؟؟ی کنزی جارو تمنیا
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 ... خانوم.... چشم:  کرد و گفت یزی بھ رو می نگاھتی با عصبانپرتو
 ....  بردشی خانوم گفتنش کرد مھناز و تا مرز انفجار پی کھ برای مکثھمون
 .  مربا رو جمع کردعی سری نخیتمال ھا با دسپرتو

 و من،،،،،،  کردی مھناز با خنده نگاش مکردی مزی تموزی کھ پرتو داشت نی تمام مدتدر
 خدمتکار کھ کی بچھ باشھ کھ با شکستن غرور نقدری ادی کھ چرا مھناز باکردمیفکر م

 ؟؟؟. کارشو از دست بده خوشحال باشھتونستی میبھ راحت
....  بابا فرھادمیمامان مر:  دفعھ گفت کی کھ مھناز می خوردن بود صبحونھی ھامھین

 ی آدم بنی با ھمچتونمیمن نم.... دی دختر ه رو اخراج کننی اشھی اگھ مخواستمیمن م
 .......... امی کنار بیادب
 ی مصلحتیخنده .....  حرف مھناز تعجب کردننی و مامان کھ معلوم بود از ابابا

 شما دونمیمھناز جان م:  پنھانش کنھ گفت کردی می کھ سعیکردن و مامان با ناراحت
 ایمن تا بھ حال ار پرتو حرکت زشت ......  امادی نداشتیزی دل انگییدو تا آشنا

 ... اخراجش کنم لی دلیکھ بخوام ب..... دمی ندیناپسند
بابا از شرکت : فتم  رو کردم بھ بابا و گنی کردم بحث و عوض کنم بھ خاطر ھمیسع

 اوضاع درھم و ھیچند وقت:  گفتی مدمی کھ پرسیو کارخونھ چھ خبر از پورعل
  گھ؟؟؟یدرست م......برھم

 ھی پول و سرمانیشتری از سھامدارا کھ بیکیآره بابا :  ناراحت نگام کرد و گفت بابا
 ھی......  کرده بود از کارخونھ و شرکت پولشو برداشت و من االن لنگ پولمیگذار
 یکنی دالر تو شرکت آلمان دارم فکر مونیلی م٢٠٠بابا من حدود :  بھ سرم زد یفکر

   ه؟؟؟؟ پول بتونھ کارتو راه بندازنیا
 ...... آره بابا جان:  و گفت دی خوشحال خندبابا
 ی در حال صبحونھ خوردن بودن من و بابا درباره  کھ مامان و مھنازی تمام مدتدر

 .میکردیبحث م..... شرکت و کارخونھ
 
 

:  خانوم با اون دخترک بود رو کردم بھ مھناز گفتم رهی از صبحونھ کھ دست رنج نبعد
 کھ دارم و کامل کنم بعد یی نقشھ ھادی حال ندارم بانیارمینھ ک_  می بگردمی بریخانم

 بلند شد و بھ زی توجھ بھ من از پشت می حرف بنی کنم بھ شرکت بعد از گفتن الیمیا
  راه پلھ گم شدچی کردم تا تو پگاھش ننقدریسمت راه پلھ رفت ا

 :  مامان نگامو از راه پلھ گرفتم و گفتمی صدابا
 بگم خواستمی مزمی بال عزیجونت ب:  و گفت دی ناز خندیلی بانو مامان خمی مرجانم

:  زدم و گفتم ی لبخندم؟ینی ساختم رو ببدی رو کھ جدی باھم کتابخونھ ایای بیخوایم
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:  بلندگفتم ی بانو و باصدامیبزن بر..... عمارت باشم یبرام افتخاره در رکاب بانو
  بودی عالھشی خانم مثل ھمرهیدستت طال ن

   نوش جونت پسرمـ
چشماتو ببند ـ ااااااا مامان :  دوستمو گرفت و گفت رونی بمی مامان از آشپزخونھ رفتبا

 الیخیب....
   حرف نزن بجنبـ

 ریمامان نکنھ تو ز: گفتم نیی پارمی از پلھ دارم منکھی چشمامو بستم با حس اباالجبار
 ی نداد کمی جوابدمی خندزیمامان ر!!!!! ؟ی کنی می طورنی کھ امی دارییای مومنیزم

 ی از بوی و بعد خوردن موجیزی باز شدن چیصدا...  سادیبعد مامان از حرکت وا
 . خوردصورتم کاغذ تازه برش خورده و چوب بھ

  زمیحاال چشماتو باز کن عز: مامان 
 نم داده نی زمری اون زشدی باز کردن چشمام از تعجب سر جام خشک شدم باورم نمبا

 ی نسخھ ھانیاز بھتر.... شده باشھ ی گردو قفسھ بندی چوب درخت ھانیاالن با بھتر
 بزرگ اونجا بود کھ چندتا ی طرح خورده زی مکی رمان و یرفتھ  تا کتاب ھاقرآن گ

 . قشنگ شده  بودیلیشد خینسخھ از شاھنامھ روش بود باورم نم
  چطوره ؟: مامان

 بھ ذھن خودت نجای مامان فکر درست کردن ای توپھ وایلی خشھی ، باورم نمییای روـ
   بود ؟دهیرس

 .ینی بی کھ مینی کارش تموم شد و شد اشی رو پرتو داده بود کھ چند ماه پدهی انی نھ ،اـ
 
 
  ؟یی کجانیارمیک....  ننیییییارمیک....  نیارمیک

 ی با شادرونی مھناز کھ عمارتو رو سرش گذاشتھ بود از کتابخونھ زدم بیباصدا
خمام تو ھم  ناخوداگاه ادنشی کھ با دنھی تا  کتابخونھ رو ببادی صداش کنم بخواستمیم

 از د؟بعدیبری مفیسانتال مانتال  کرده کجا تشر!!!!!بھ بھ خانوم : گفتمھیبا کنا.... رفت 
 کفش و ی شلوار انابی سورمھ ای مانتوی شال انابانداختم پشی بھ تی حرف نگاھنیا

 !!!!!!!ی انابغیرژلب ج
 ییکجا: شده بود انداختم کھ گفتشی آرای بھ چشماش کھ بھ طرز ماھرانھ اینگاھ

 ھی ی تھرانگردرمی من دارم با احمد می کنم  ؟ راستی ؟سھ ساعتھ دارم صدات مگریج
 . ی گردم بای بر مدمی ھم دارم اونا رو ھم انجام مدیمقدار خر

 تو کھ نمی صبر کن ببی ھیـ ھ:  لحن حرف زدنش رو سرزنش کردم وگفتمنی دلم اتو
 ؟ با اخم بھش زل زدم ک ھول کردو دی پس چشی کنلیمیکش و ا نقشھ ھارو بدی بایگفت

 اطی کل حشی سانت١٥ ی من رفتم احمد منتظره بعد با اون کفشادمیھمشونو کش: گفت
 و احمد گازشو گرفت و نیپرت کرد تو ماش  تا خواستم بھ خودم بجنبم خودشودیرودو

 . از عمارت خارج شدند



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 12 

 
 
 ی آدم مھنازبود؟مھنازنیا! تونستم باور کنم ی نم  رودمیدی  کھ میزیچ. بھت بودم تو

 دیدوی رو ماطی حاال داشت کل حنیی پاادی از دوتا پلھ بدی کشی ساعت طول مکیکھ 
 عی خورد حاال سری کرد تکون نمی رو براش باز نمنی کھ تا راننده در ماشی؟مھناز
 کلمھ ی واقعی جلو ؟ بھ معنی صندلیبود اونم رو  رو باز کرده و سوارشدهنیدر ماش

 نی ماششی پی اقھی بودم و بھ در بزرگ عمارت کھ دقستادهیخشک شده وسط عمارت ا
 یکھ م. پدرم بھ عقب برگشتم ی صدادنیبا شن.  کردمیاز اون خارج شده بود نگاه م

من رو . جانی ھمیعنی زدم رو سرم رو تکون دادم کھ ی پسر؟ لبخند زورییکجا:گفت
 رنگ در آورد و اون رو ی مشکگاری نخ سکی کتش  بیدعوت بھ نشستن کرد و از ج

 گاری از سیھمونطور کھ کام.  تولدش بود روشن کردی کھ کادویبا فندک مارک دار 
 یچ. دمی دختر رو نفھمنی ازدواج تو با ایمن باالخره فلسفھ : گرفت رو بھ من گفتیم

 ؟یشد کھ انتخابش کرد
 شد کھ یچ. بھش فکر کرده بودم یلیخودم ھم خ.حرف پدرم راست بود .  بود راست

 خودم و اون رو ی زندگری شد کھ با انتخاب کردن مھناز مسیچ. رو گرفتم می تصمنیا
 بود کھ یی ھا ھمھ سوال ھانی دادم ؟چقدر از انتخابم مطمئنم؟اریی تغی اگھیبھ سمت د

 خوادی کھ سرنوشت چطور منیا. کرده بودم ر ھم بھش فکمی تصمنیقبل از گرفتن ا
 بودم اما با جی در انتظارمھ؟واقعا گی کھ چنی من نشون بده؟ایدش رو تو زندگخو

 ھمھ تنش خستھ نی ذھنم از ایی رھای آروم تر شدم و برایصحبت کردن با پدرم کم
  کتاب بھ طرف کتابخونھ راه افتادمیکننده بھ قصد مطالعھ 

 
 
با .  اومدم و بھ اون سمت حرکت کردم رونی از کتابخونھ بی در ورودی صدادنی شنبا

 لب با ری و زخوردی کھ تلوتلو می و اون در حالدمی در مھناز رو دی جلودنیرس
 یدلم م.  و خنده ھاش رو روح و روان من بوددی خندی بلند بلند مزدیخودش حرف م

 ی با  اخم وحشتناکی حرفچی کنم بدون ھھ جا خودم و خودش رو با ھم خفنیخواست ھم
 کھ نیاما بھ محض ا.  صورتم خط انداختھ تا اتاق بردمشی اراده روی دونستم بیمکھ 

 .دی سرش زدم کھ خودمم جا خوردم و مھناز ھم بھ خودش لرزیدر رو بستم چنان داد
 ی تھرانگردی چرا خاموشھ؟قرار بود برلتی تا االن ھان؟اون موبای بودیکدوم گور_

 ؟ی بھ من بدی داریچھ جواب! ھ  خونی برگشتلیحاال مست و پات!  دیو خر
 ........... خوب.خ.ممممن؟ خ:دادی تتھ پتھ داشت جواب مبا

 .  اومدمرونی از اتاق بعی حرف زدن بھش ندادم و سرفرصت
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 باھاش ی چھ رفتاردونستمینم.ھم از دست خودم ھم از دست مھناز .  بودم یعصب
 خونھ سر در ی ممنوعھ ی قدر تو فکر بودم کھ از منطقھ نیا. شد ینطوریکردم کھ ا

 از بعد از قایدق.  بودمومدهی جا ننی وقت بود کھ ایلیخ. بدم نشد نیآورم خوب ھمچ
سال ازم کوچک ٦. خواھرم بود انایک. دمی کشی اون روز ھا آه بلندادیبھ . انایمرگ ک
 .می بھ ھم وابستھ بودیادیز.تر بود 

 ١٤ کلبھ ھست کھ ھی ستادمی  کھ االن ایی جانی باغ درست ھمنیا جا تھ نی روز ھمھی
 گرگ و بره شنھادی کردم پی می روز کھ داشتم باھاش بازھی. مشی باھم ساختشیسال پ

 ی بازنیب. کردمیاما کاش قبول نم. کھ دلش نشکنھ قبول کردم نی خاطر اھیداد و منم 
 رو کھ یکردم بر گشتم بھ طرف کلبھ کھ صحنھ ا تعجب. صداش قطع شد ھویبود کھ 

 پرت نیی کلبھ بھ پای من از باالی سالھ ٨خواھر .  تا ابد شد کابوس شب و روزمدمید
 تونستم حرکت کنم باالخره ی مثل فلج ھا نمقھی شکھ بودم و تا دو سھ دقیلیخ.شده بود

 و رنگ از کردی می قراریدست بھ کار شدم و مامان و بابا رو خبر کردم مامان ب
 یزی خونرلی بھ دلانای اما کمارستانی رو رسوندند بانای بود باالخره کدهیرخسار بابا پر

 . فوت شدادیز
 کی نزدی کس اجازه چی خونھ و ھی ممنوعھ ی منطقھ شد منطقھ نی از اون روز ابعد

 انای سال بعد از مرگ ککی ی رو مامانم خواستھ حتنی جا رونداره انیشدن بھ ا
 اصرار تونستم خاطراتم با خواھرم رو ی کلبھ رو خراب کنھ کھ من با کلنیخواست ا
 دختر کھ داشت با خدا حرف ھی فیظر ی فکر ھا بودم کھ با صدانیتو ھم.حفظ کنم

 . از فکر در اومدمزدیم
 
 
 قسمت نی ادونھینم....  نفھم یدختره ...  کنم کاری چدونستمی نمتی شدت عصباناز

 غرق حرف نقدری آروم برم پشتش ایلی کردم خیسع..  عمارتھ؟ یعھ  ممنویمنطقھ 
 کھ بھ صورتش ینور ماھ.. زدن با خالق بود کھ اصال متوجھ حضور من نشد 

 لحظھ دلم ھی... ز کرده بود ی سحر امی رنگشو مثل دو گوی خاکستری چشماخوردیم
 زور داشتم یرچھ...  لحظھ ھی گرفت اما فقط زدی کھ تو صورتش موج میتیاز مظلوم

محکم خورد ..  دمیتو دست راستم جمع کردمو دست چپشو با قدرت بھ سمت خودم کش
 دھنش ی کھ دوستمو رودی بنفش کشغی جھی بود دهی ترسیلیخ..  ام نھی سیبھ قفسھ 

 درشتر ی بھ طرز باور نکردنشی درشت گربھ ایچشما...  ادی در ناشگذاشتم تا صد
...  بود دهی شده بود ابروھاش از شدت ترس و تعجب بھ فرق سرش چسبشھیاز ھم
 ی چھ غلطنجایتو ا:  گفتمشھی وحشتناک میلی ختی موقع عصباندونستمی ک مییباصدا

 تی چشماشو بست اما اھمس ک سرش زدم از تریبا داد. .. ھھھھاااااننننن....  ؟یکنیم
...  خونت حالل بود؟ دتیدی منجایا از من ری غی اگھ کسیدونیم: ندادم با ھمون صدا 

 عمارت واری نفس منو ازم گرفت با شدت کوبوندمش بھ دینیبی رو کھ می باغ قشنگنیا
 نا خودآگاھم ی ندادم و تویتی اما اھمدمی و دشی اشکی آخر چشمایلحظھ ...  دمیو دو
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 نی ایعنی...... چشممی خورد اومد جلویلی کھ از مھناز سھی دختر اون شبی چھره
 دختره ھمون بود؟

 
 
 ''پرتو''

 گھید.. خدا خودت کمکم کن ... خدا :  ختی رنیی و درد اشکام پایی شدت تنھااز
 از خودش نمی از ھرکس و نا کس کتک بخورم اون از زنش ادی بایتحملشو ندارم تا ک

 ؟یرسی بھ دادم می خستم پس کایخدا... 
 اتوبان تھران ی کھ برام اندازه یاھ آخ و اوخ و جون کندن باالخره اون راه کوتی کلبا

...  شده بود واری کھ رنگم مثل گچ ددمی در خودمو دی نھی کردم تو آیساوه بود ط
 زشی کھ کمرم خم بود وارد عمارت شدم خوده نفرت انگی زدم و ھمونطوریپوزخند

 دادمی انوقت من داشتم پشت باغ جون موردخیرو مبل لم داده بودو پاپ کورن م
 رو بھ  سمت من زشی سر نفرت انگنکھی  آه و نالھ کردم تا انقدیا..  احمق ی کھیمرت...

 ی خودوبیب..  قلب شکستھ ام ی زخم ھای بود برای پوزخندش نمکیبرگردوند صدا
 نی نکنم با آخرھی کردم کھ جلوش گرمویجھت اشکام تو چشمام جمع شدند تمام سع

 نمیا..  یآ... ھ سمت راه پلھ ھا  برم شروع کردم راه رفتن بتونستمی کھ میسرعت
 .زندی خودمو کشوندم سمت اتاقم و گذاشتم اشکام از چشمام بریبا سخت..  پلھ نیآخر

 
 

 روز اول نکھی شده بامن؟ای طورنی پسره انی غم داشتم ھم تعجب کرده بودم چرا اھم
 ؟....اون ھمھ آقا منشانھ رفتار کرد پس چرا حاال 

 و ی قودی بسھ باگھی دبسھ： بھ خودم گفتمختیری مھابا می رو تختم و اشکام بنشستم
 دی بایعنی تونمیاره من م…!!!! خانواده   باشمنی خور ای تو سردی بایمحکم باشم تا ک

 فردا بتونم ی کردم بخوابم تا برایاشکام و پاک کردم و سع……!!بتونم
 ……دارشمیب

 بلند…دادی شدم ساعت ھفت صبح و نشون مداری زنگ خورد از خواب بمی گوشساعت
 بھ سمت دموی کشی دستمی بھ روسردمیشدم دست و صورتمو شستم و لباس فرمامو پوش

 ر؛نونیچند تا تخم مرغ گذاشتم آب پز بشھ؛کره؛مربل؛عسل؛پن…!!اشپزخونھ  رفتم
 احمد دمی برگردوندم و دسرمو  از پشت سرم اومدیی صدازی میتست رو گذاشتم رو

 ی؟؟اخمیبھ بھ پرتو خانووم خوب__کنھی نگام میھیگک بھ دست  با لبخند کرنون سن
 بھ یممنون و سرمو برگردوندمو بھ کارم ادمھ دادم احساس کردم کس__کردمو گفتم

 چندشم شد و با اخم ستادهی از من ای کھ تو فاصلھ کمدمی برگشتم و ددارهیسمتم قدم برم
 نکنھ دوست زمی عزچرا： گفتفی نگاه کثھیبا !!!! کناردیاحمد اقا لطفا بر___گفتم
 کارد خواستمی و منتی کابنی تحملم تموم شد و دستم و رد دادم بگھی؟د!!!!!؟یندار
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 اومد دستم و  گرفتم کردمی کھ باھاش گوست خورد مییبردارم کھ از شانس خوبم چاقو
 ھمھ مثل خودت ی فکر کردی عوضکھیت اونور مرگمشو： گفتمتیسمتش و با عصبان

 گشاد یبا چشا!!!!!!!کنمی جاقو دو نصفت منی؟برو کنار وگرنھ باھم!؟؟!!آشغال اند
 برو گمشو گفتم……رمی باشھ اونو بزار کنار مباشھ： و گفتکردیشده داشت نگام م

 رونی برفتی داشت میرفت اونور وقت…… نداشتھ باشم تیکنار تا کار
 ………!!!!! پرتوارمیم  سرت درشویتالف：گف

 
 
 کھ دونستمی مزدی اومدک و دستم روگذاشتم رو قلبم ک ھتند تند مرونی آشپزخونھ باز

تو ھمون ……!!! خودت کمکم کنایخدا!!!کنھی می بد تالفکنمی می بگھ تالفیاحمد وقت
منو بھ خودم ) نیارمی اقا کیبابا(  اقا فرھادیحال بودم کھ صدا

 اقا……؟؟؟یچ： گفتمجب تعده؟؟بایدخترم چرا انقد رنگت پر!!!دخترم___اورد
 بھ گردنم داشت ی اوده پرتو جان؟؟؟ واقعا اقا فرھاد حق پدرشی پیمشکل：فرھاد گفت

 ی می بھش بگم حق احمد و بزاره کف دستش ولخواستمی مکردی متمی حماشھیھم
 پس……کنھی می چون احمد بدتر سرم تالفشھی بدتر ھم مچی ھشھیدونستم بھتر کھ نم

 نی  ادوارمیام：اقا فرھاد گفت!!!!!!دمی افتادم ترسیزیاد چیه  نشدیزی اقا چنھ：گفتم
 ازت دفاع دمی بگو قول منیارمی کای بھ من ی داشتیدخترم اگھ مشکل!!!!!!طور باشھ 

 !!می کنتیو حما
 اقا فرھاد کھ ھنوز سھ روز نگذشتھ دو بار کتک ی کاریکجا!ت؟؟؟دفاع؟؟یحما!!ھھ

 اقا دی زدم و گفتم شما لطف داریلبخند زورک!!!'از عروس و پسرتون!!خوردم
 تخم ادی نگفت و از اشپزخونھ خارج شد تازه یزی زد و چیاقا فرھاد لبخند!!!ممنون

  ھمون لحظھقایدق.  بوددهیترک  آبش خشک شده بود ویواااا……!!مرغا افتادممم
 نچ نچ واقعا نچ： کرد و گفتی بھ داخل کتریمھناز اومد داخل اشپزخونھ و نگاھ

بعدم !!!!!!' احمقدختره： لب گفتریز!!!ی ھستی کردم کھ دست و پا چلفتدای پنیقی
 اقا شی زد و رفت پیو پوزخند…!! صدام کنی غذارو اماده کنی تونستاگھ：گفت

 ……!!!!! لوس کردیطرز وحشتناک فرھاد و خودشو ب
 
 
 رفتم سمت گاز و ظرف تخم مرغ تیبا عصبان...  کنم کاری چدونستمی حرص نماز

... :  یی پرتش کردم سمت ظرفشوکدفعھی دستش داغ بود کھ یبھ قدر.. ھارو برداشتم 
 نتی عجوزه نبنی ایدیترکی تر مری دقھی دودقی مردیتخم مرغ نفھم م... اه ه ه ه ه 

 گفتم از جام بلند شدم ی ای نالھ کنم لعنتدی از دست تخم مرغ ھاھم باگھی خدا من دیا
...  تا جاشو با تخم مرغ ھا پر کردم ٦ در اوردم ونتیدستگاه تخم مرغ ابپزکنو از کاب
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 جمع کردم تو شکمم و منتظر زی می خدمھ و پاھام و اوردم باالزی می نشستم روندفعھیا
 سوت دستگاه شدم

 ی راستم بھ پای دفعھ پاکی با سرعت بلند شم کھ خواستمیم...  دستگاه بلند شد سوت
 رمیدستامو ز.. آخ آخ ...  افتادم زی کرد و نتونستم پاشم با ھمون حالت از مریچپم گ

 قطع شد و دستگاه ھیسوت دستگاه بعد از دوثان....  تکونشون بدم تونستمیمونده بودن نم
 بدن من ی اعضانی کھ بی گره امونھی ھا حل شد ممرغ مشکل تخم.. خاموش شد 

 افتاده
 اھن و اوھن باالخره دست راستمو در اوردم چون بھ صورت افتاده بودم پشتم ی کلبا

 زن و شوھر نی ایمن از وقت..  کردم از جام بلند شم یکم کم سع...  بود یبھ ورود
 ھی نای ایتا وقت...  فکر کنم نالمی بدنم می از اعضایکیاومدن ھر دفعھ دارم از درد 

 بود تخم مرغ ھارو از یبا ھر جون کندن... اه...  دم من معلول شرنی جدا بگیخونھ 
  جون و آقا فرھادو صدا کردممی مرزویدستگاه درآوردم و گذاشتم روم

 
 
 نھی بھ سنھی نفر سکی جون و آقا خواستم از آشپزخونھ خارج بشم کھ با می اومدن مربا

 توجھ بھش خواستم از ی چشم تو چشم شدم بنیارمیشدم سرم رو باال گرفتم کھ با ک
کنارش رد بشم کھ بازوم رو گرفت و مانع رفتنم شد با تعجب  نگاش کردم کھ با لبخند 

 ی احساس کردم از قصد رو کلمھ ؟یستی خونھ ننیا کجا؟ مگھ تو کلفت:  گفتیبدجنس
 یام چابر:  بھش نگاه کردم کھ ادامھ دادیاما با خونسرد.  کرد دیکلفت تاک

 جون و آقا می مری کرد و بھ چشم غره ھای بارون مھی طور من رو کنانیھم....زیبر
 دای چھ پماون.  شددای مھناز ھم پی سرو کلھ نی بنیتو  ا.  کرد ی نمیفرھاد ھم توجھ

 دونھ تو ی دختره نمنیمگھ ا.....ماشاهللا .... نیامی آقا کرتتیحاشا بھ غ!!!!!!!!!یشدن
 نی مثل احمد ھم تو ای چشم چرونھی نای ای بھ اضافھ می مرد ھم داریخونھ خدمھ 

 رهی گی حقوق می الکبایعمارت ھست کھ ھمش تو عمارت پالسھ و بھ نظر من تقر
 ی سانت٢٠یاز فکر احمد در اودم و بھ کفش ھا . ده ی نمم انجایدی کار مفچیچون ھ

منصفانھ بخوام بگم مھناز ! داره ھا ی چھ حوصلھ ایآخھ اول صبح.  شدم رهیمھناز خ
 ھی اسکنش کردم نھی بنشی صندلی کھ رو یتو فاصلھ ا.  کم نداره ییبای از زیزیچ

 کھ مدل نی ججنس اززی بلکی بود و دهی ساق پاش پوشی تا باالدیشلوار کتان سف
از .دادی مشی نافش رو نمانیی و از پانھی چھارم سکی داشت و از باال تای سفتیخفاش
 با خط زدی میاھی بھ سیرگی رژ بنفش کھ از تکی.  ھم کھ نگم بھتره ششی آراتیوضع

 بود بھ ختھی صورتش ری کرم  پودر کھ روتری لمی و نظی غلی دودی ھیچشم کلفت سا
 کنم ی اوقات با خودم فکر میگاھ.  خشم شب شده بود ھی بشھ شبم آدھی کھ شبنی ایجا

 من یبا خنده . خودم خندم گرفتھ بود یاز فکر ھا.  داره شی تو خواب ھم آرانیالبد ا
 حوالم ی اول ورود مھناز اخماش تو ھم رفتھ بود چشم غره ای کھ از لحظھ نیارمیک

 روم رو بھ ظی اخم نھ چندان غلھیبا   واوردمی اما منم کم نادیکرد کھ حساب کار دستم ب
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 کھ با ییھا بازشون و چشم مھی فک ندنی جون و آقا فرھاد برگردوندم کھ بادمیسمت مر
 شده بودند باز ھم خندم گرفت اما با بھ خاطر آوردن رهی زده بھ مھناز خرونی بیحدقھ 

 . تونستمی کردم مھارش کنم اما واقعا نمی سعنی آرمیاخم قبل
 
 
خوشم !! بھ سمتش برگشتمزی بری گفت برام چایزی آمری مھناز مھ با لحن تحقی صدابا
 کیا! ھمندیزن و شوھر لنگھ .....ور کرده  خدا خوب در و تختھ رو با ھم جاریم

 گرفت ییرپای سمتشون کھ مھناز برام زرفتمی و داشتم مختمی ریی چایچا
 رو دستم از شدت ختنی رھا یی و بھ ھمراه اون چانیگروووومپ افتادم زم………و

 پسره و زنش برام بل نی اشتری کارو کنم بنی گفتم اگھ ای بزنم ولغغی جخواستمیدرد م
 دختر چرا نی خدا ایا： پوزخند گفتھی پس خفھ شدم و بغض کردم مھناز با گرنیم

 نی جوووونم چرا ای فرھادبابا：بعدم رو بھ اقا فرھاد گفت!!!ھ؟یانقد دستو پا چلفت
 کھ اخم ب چھره ھمشون نشست دمی؟؟؟بھ وضوح د!یکنی رو اخراج نمتھزبون بس
 از شتری بگھید!!!!! مھناز کنتمومش： گفتنیارمی ادامھ بده کھ کخواستیمھناز م

 فرھاد؟؟مھناز خانوم درست اقا： پس بلند شدم و رو بھ ھمشون گفتمتونستمی نمنیا
بعد از صبحانتون برگھ   زحمتی بامی خونھ بر بنی از پس اتونمی نمگھی من دگنیم

 بلند شد و تی جون با عصبانمی مردفعھی!!!دی تا ھمھ راحت شدیاخراج منو امضاکن
 ک مثل یدونی مھ؟خودتمی چ حرفنی؟؟؟اخھ ا!! دختریگی می؟تو چ!!پرتو：گفت

 حرفا نی از اگھیدخترم دوست دارم و بدجور بھت وابستھ ام پس د
 رفتم ی معذرت خواھھیبا !!شدی بلند مد رسما از کلش دوگھیمھناز د……!!!!!نشنوم

 .....تو اتاقم
 
 
 نی ایرفتارا!!!د خونھ بخرند قصد ندارننای اکنمی و فکر مگذرهی ماه از اون روز مکی

!!! ' بحثشون شدنیارمی دو سھ بار با ککھیدختره مھناز با احمد بدجور مشکوکھ جور
 می مرجانم： بھ خودم اومدمو جواب دادمزدی جون کھ صدام ممی مریبا صدا

 اون ضبط و یمی تھ باغ از انبار قدرو بزحمتی برم پرتو جان بقربونت：؟؟گفت!جون
 رمی چشمم مرو：گفتم!!! کردهیمی اھنگ قدی دلم ھواارینوار کاست ھارو ب

 ی گنگی صداھاھی دمی بودم کھ ددهی رسگھیرفتم سمت انبار د…!!!!االن
بھ سمت صدا !! اخھ اونکھ سرکارهیول…!!! باشھنیارمی کدیگفتم شا!!دمیترس!!!ادیم

 دمیکھ د……………… کھکردمی اونور و نگاه منوریداشتم ا نجوریھم!قدم برداشتم
 معلوم بود احمد بھ طرز کلشی و مرد کھ از قد و ھدهی از درختا چسبیکیناز بھ مھ
 قابل ری من اصن غی خدایوااااا…………!!!بوستشی و داره مدهی بھش چسبیعیفج

 عروس  کھ باکردمی اصن فکر نمی ولھیزیدرستھ احمد ادم چشم چرون و ھ!!!باوره
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 کی تو بھت بودم یھمونجور!!! کھ توشون بزرگ شده رابطھ داشتھ باشھیخانواده ا
 اری مھناز مگھ کھیعجب ادم آدم مزخرف!!!  بھ داخل خونھدمیدفعھ بھ خودم اومدم و دو

 ادم یلیخ………… شوھر دارهنکھیباوجود ا! از احمد کم داره ؟یزی چھ چنیم
 !!!!ھیفیکث
 
 
 داستان نی دونم اگر اینم. ترسم یاستش مر.  رمی دارم با خودم کلنجار می صبح ھاز

 حرفم رو بھشون ثابت کنم ؟ دو دلم و تونمی چطور می از طرفشھی میفاش بشھ چ
 از طرف یی ھاری ھم دوست دارم تاوان تموم تحقیی جوراھی.  ختستیافکارم بھ ھم ر

 مطمعنم احمد ھم اخراج یاز طرف.  ادی نمدلم اما. رمی دختره بھم شد رو  ازش بگنیا
 گرفتم شب بھ میتصم.   موندمی منتظر جواب احمد ھم مدی و در اون صورت باشھیم

 نداشتم اما اون منطقھ ی خوبی خاطره شی پیدرستھ از دفعھ . ممنوعھ برم یمنطقھ 
 خدا  خوام بایم.کنھی رو بھم القا میبیخلوت گاه من با پروردگارمھ و آرامش عج

 وقت پام رو تو اون منطقھ چیاما کاش ھ........ رمیون مشورت بگحرف بزنم و از ا
 ....... گذاشتم چونینم
 
 

 حاال ھرچقدر کھ من ازش شھیاما مطمئنم کھ نابود م...  بھش بگم یعنی ایخدا...  یلعنت
 بھ بعد نیپس از ا...  باور نکنھ دیشا...بگم . بھش ی رحمی کھ با بشھی نملی دلادیبدم ب

 کھ ینطوریھم..  سوزهیدلم براش م..... خدا .. مدرک جمع کردنم باشم  دنبال دیبا
 منو بھ اون ییروی نھی  رفتم سمت قسمت ممنوعھ انگار زدمیداشتم با خودم حرف م

 نھ بھ یبا رفتنم بھ اونجا صدام بلند کردم چون مطمئن بودم کس....  کشوندیسمت م
:  شروع کردم بھ بلند حرف زدننیبنابرا...  شنوهی می و نھ صدامو کسزنھی سر منجایا

 داره رتیمرده وغ....  گم بھم نشون بده کھ بتونم بھش بیخودت راه حل...  ایخدا
 ستمی نی و مغرور نشون داده اما راضی ماه خودشو برام سنگھی نیھرچقدرھم تو ا..
شو با  بگم زننیارمی بھ کی بابا من چطوریا... از درون خردش کنم ...  ینطوریا

..  و سرمون با دستامو بغل گرفتم نی زمینشستم رو...  یلعنت..  یلعنت...  دمیاحمد د
 کھ نی لحظھ قطع شد ھمھی شد نفسم دهی لباسم از پشت کشی قھیاحساس کردم  کدفعھی

 شروع نشده بود یلیدرد س...  برق و از چشمام پروند یلی سھیصورتمو برگردوندم 
 ی چشمامو بھ سختنیارمی کیبا صدا...  بھ شکمم خورد ی قویلی مشت خھیحس کردم 
...  کرده باشھ ی کارنیمھناز ھمچ امکان نداره...  کھی زنی زدی زریچ: باز کردم 

 تونستم پوزخند بزنم و یبھ سخت... پست باشھ نقدری تونھ ایاون نم... زود باش بگو 
رلش رو از دست داد  حرف من کنتنی ادنیبا شن...  حرفھاست نیپست تر از ا: بگم 

بھ شدت بھ عقب پرت شدم سرم ..  صورت من کرد ی حوالھ یوبا تمام قدرتش مشت
 خون یداغ..  نالھ کنم ھم نداشتم ی حتنکھیتوان ا...  پشت سرم خورد واری دبھ محکم
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...  کردی مدای پانی پرپشتم جری موھای کھ البھ الکردمیرواز پشت سرم حس م
 ادیبھ سمتم م..  مشت کرده یی کھ با دست ھادمی بازم دمھی نی و از چشمانیارمیک

 دستو پامو جمع کنم تا کمتردرد  کتک م کردیسع..  کھ داشتم یناخودآگاه با اون ضعف
 نداشتھ باشھ قتی حقنھایدعا کن ا:  خشن گفت ی افھی قھی با نیارمیک... ھاشو حس کنم 

 بعد از گفتن ینیبی باغ و بھ دست من منی تو اتویجی واال مرگ تدریو دروغ گفتھ باش
 رونی بنماز شدت درد خون از دھ..  پھلوم کردو رفت ی لگد حوالھ ھی حرف ھا نیا
 .....دمی ندیزی چیاھی جز سگھیکم کم چشمام بستھ شد ود...  اومد یم
 
 
 :  نیارمیک

ون احمد  دختره راست نگفتھ باشھ و اال روز گار تو و انیمھناز دعا کن ا...  خدا یوا
بھ موال بھ گوه خوردن .کنمینمک خور نمکدون شکن رو روزگار سگ م

 یکی در عمارتو باز کردم بابا و مامان رفتھ بودن مالقات تیبا عصبان... ندازمتونیم
 از پرونده ھارو یکی افتاد ادمی کھ امیب گھی بابا منم قرار بود دوساعتھ دیاز دوستا

کھ ..  نی سمت ماشرفتمی برگشتم پرونده رو کھ از کتابخونھ برداشتم داشتم ماوردمین
 بھم نشون بده کھ یخودت راه حل... ایخدا: دمی رو شنی بلند بلند حرف زدن کسیصدا

 آروم قدمامو  کردمی حرفا سعنی ادنیباشن...  داره رتیمرده وغ.... بتونم بھش بگم 
 کھ تا زانوھاش بود ی بلندیاه افتادم از موھاپشت سر دخترک ر..  ھیکنم تا بفھمم ک

 کھ یبا داد.. ادای ننجای اگھی سرتق خوبھ حاال بھش گفتھ بودم دی پرتوه دختره دمیفھم
 بھ یمن چطور:  بلند گفت حس کردم روح از بدنم جدا شدی کھ باصدایزدو کلمات

 و سرشو با دستاش نی گفت و نشست زمیلعنت.. .. دمی احمد دا بگم زنشوبنیارمیک
 نجای تو انیارمیک..... ودمی لباسشو کشی قھی رفتم سمتشو تیبا عصبان.........گرفت 

 خاطرات دراومدم ونگامو با ی مھناز از حالت تداعی ؟ با صدایکنی مکاریچ
 بابام جواب پس یخونھ   اومدن بھی برادیبا:  و گفتم دمی بھ سمت راه پلھ کشتیعصبان
 بوده کھ االن داره نیھ لباسش کردم معلوم بود با شورت و سوت بینگاھ... بدم ؟

اونو .. اونو احمد باھمن :  پرتو افتادم ی حرف ھاادی ناگھان بندهیکمربندربدوشامبرشوم
توچرا :  گفتم تی با عصبانزدی جملھ مثل ناقوس تو سرم زنگ منیا... احمد باھمن

   ؟ستیمن لباس تنم ن..  گفتھ یک: ؟؟ دستپاچھ شدو گفت !  ؟ ھانننستی نتلباس تن
                                                                                                                                                                                                   گھی بگھ معلومھ دی کسستیالزم ن_ 

 بودن با دو رفت سمت ی کھ سرش زدم اشکش دراومد معلومھ اشکاش الکیبا داد
 ی ھیاما با قض. تر از قبل خونھ رو ترک کردمیمنم عصبان...  دیاتاقشو درو بھم کوب

  وقت بود افتاده بود تو جونم کمیلی کھ خی کھ تن مھناز بود شکیامروز و پرتو و لباس
  کردی آتش خشمم رو شعلھ ور تر منی شد و ای ملی تبدنیقی داشت بھ کم
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:                                                                                                                                                          پرتو
 ی احساس مشونمی قسمت پی رو تویسوزش.  چشم باز کردم ی سر درد بداب

چون .  و سرد بود نی گذاشتم دستم سنگمیشونی پیدستم رو باال آوردم  و رو.کردم
 رور ری از تصوی و فقط ھالھ انمینستم درست اطرافم رو بب توی تار بود نمدمی دیجلو

.  دمی رسی عاددی اومد و بھ درونی بار از حالت تمیینایکم کم ب.  بوددمی دیبھ روم تو
 سر لی سرم دلی لولھ دنیبا د. چند بار پلکم رو باز و بستھ کردم و بھ دستم نگاه کردم 

 زی می آب رو از رووانی کردم با دستم لی تشنم بود سعیلیخ.  دمیشدن دستم رو فھم
سرم رو بھ  با باز شدن در اتاق.  از دستم سر خورد و شکستوانیتوالت بردارم کھ ل

پا تند .  وارد اتاق شد دهی جون بغض کرده و با رنگ پرمیاون سمت برگردوندم کھ مر
 یلیبود خمعلوم .  دی گفت بھ ستم پرواز کرد و من رو تو آغوش کششھی مبایکرد و تقر

با اون .  سکوت اتاق شد ی ھق ھقش ملودی و صداھی گرری زد زھوینگرانم شده چون 
 بھ خود ی بزنم اما چندان موفق نبودم  و لبھام شکل مسخره اخند کردم لبیحال بدم سع

 صورتم ی جون رو از خودم جدا کردم کھ با نگاھش تک تک اجزامیآروم مر.گرفت
 برات ی اگھ اتفاقی ؟ نگفتی سر خودت آوردیی چھ بالپرتو جان،دخترم: گفتدیرو کاو

                                                                                                                                                                                   م؟ی کنی من و فرھاد دق مافتھیب
 دست و پاش ریپسر شما من رو گرفت  ز  من بود کھری ؟ مگھ تقصی چیعنی شدم جیگ

و تا تونست کتک زد؟                                                                                       
                                                                                                                          اد؟ی نمادتی یزی چی کھ کردیاز کار:  کھ با تعجب گفتدی رو دجمیانگار نگاه گ

 ی مگھ من چی چیعنی کردم االنھ کھ دو تا شاخ بزرگ رو سرم سبز بشھ یاحساس م
 کھ ی جون با لحنمی کھ مرکردمی کم کم خودمم داشتم بھ خودم شک مگھیم ؟ دکار کرد

 ی برانمیارمی کنکھیقربونش برم،مثل ا:ت کرد گفیمحبت ازتک تک کلماتش چکھ م
 ی بشھ ،صدانی خواستھ سوار ماشی میوقت.  گردوه خونھیبرداشتن نقشھ ھاش بر م

 و از خدا ی کنی مھی کھ گریدر حال کھ تو نھیبی مادی  جلوتر مشنوهی نفر رو مھی ھیگر
 کھ ی کنی خود کشیخواستی رو شاھرگت و می چاقو گذاشتیکنی متیگلھ و شکا

 یشی ھوش می و ظاھرا بخورهی منی و تو سرت بھ زمدهی از پشت ھلت منمیرمایک
 خونھ دکتر باال سرت بود دمی رسیوقت.  ھم زنگ زد و من رو خبر کرد نیارمیک

 من و  فرھاد مثل دختر از دست ی تو برای دونی نم؟مگھی کار رو کردنیچرا ا.......
 ری ززنھی بشھ ؟ و دوباره مار تکرگھی بار دھی انامی داغ کیخواستی م؟یرفتمون

                                                                                                                          .....................                                                                                                 ھیگر
چطور تونستھ . تب تنم نشون از خشمم بود.  بدنم پر از تنفر شد یتک تک سلول ھا 

 طور ناعادالنھ من رو گناھکار جلوه بده و خودش رو نھ تنھا کھ گناھکار نیبود ا
.                                                                                                             نکرده بود بلکھ نقش قھرمان داستان رو بھ خودش اختصاص داده بود

.                                                                                                                        کنمھی کف اتاق و زار زار بھ حال خودم گرنمیواست بش خیدلم م. بغضم گرفت 
 طور مجازات نی کار کردم ؟بھ تاوان کدوم گناه نکرده دارم ای چرا ؟ مگھ من چایخدا

 و ضعف زانو بزنم ی بنده ھات از ناتوانی خوام جلوی نمایخدا.  خستم ای ؟خداشمیم
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 بھم ی جورھی رو تیبزرگ.  بکن ی کارھی ؟پس یی تو بزرگ و تواناگنی مگھ نمایخدا.
 از جنس ی بدون محبتی مثل من کھ از بچگیکی گم اما حقھ؟ ینم  کفرایخدا. ثابت کن 

 ازجنس خواھر                                                            ی جنس برادر و ھمدم ازی گاھھی از جنس پدر ،تکیمادر،دست نوازش
 یچ  ھمھشی مثل مھناز کھ تو زندگی کنھ اما دختر ی طور زندگنی ادیبزرگ شده با

 تونھ با ھمسرش ی کھ می و طعم عشقی طور پشت پا بزنھ بھ خوشبختنی ادیداشتھ با
 مثل احمد در ارتباط باشھ کھ تھ داستان من کتک ی آشغالکھی تھیتجربش کنھ وبا 

 معلوم نباشھ مھناز خانوم کجاست و ی خورد بشھ و حتتمی بشم ،شخصریبخورم ،تحق
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!! خوشھیچھ جور

 
 
                                                                                                                                                 :                                                                                        نیارمیک

 نداشت چون با ی ادهیرفتن بھ شرکت رو بزنم ھر چند رفتنم ھم فا دی گرفتم قمیتصم
 بھ زحمات چند زمیتمرکز کنم و قطعا گند م تونستم رو نقشھ ھا ی جنگ اعصاب نمنیا

 جسم دنی قدم بزنم کھ با دی عمارت راه افتادم  تا کماطیبھ سمت ح.  میسال از زندگ
 بود و نصف صورتش از ده شدیرنگش سف.  دمی جون پرتو بھ اون سمت دومھین

 دستم رو یکی سرش گذاشتم و اون ری دستم رو زکی.  سرخ رنگ شده بود یزیخونر
 تنش وحشت کردم قدمام یاز سرما. کمرش حلقھ کردم و بھ طرف عمارت رفتمدور 

 کاناپھ یدر رو بازکردم و پرتو رو رو.رو تند تر کردم و خودم و بھ عمارت رسوندم 
 ختھی بھ ھم ری آخر رو تختی رو برداشتم و تو لحظھ می و گوشتمخوابوندم بھ اتاق رف

 زند پزشک ی زدم و اول با آقارونیاما بدون توجھ از اتاق ب. تو چشمم اومد 
 تماس گرفتم تا خودش رو زود تر برسونھ و بعد از اون ھم با مامان مونیخانوادگ

 بھ صورت پرتو دیشد   و عذاب وجدانی کاناپھ نشستم و با نگرانیرو. تماس گرفتم 
 ی اقھی دقستیب.  بدم ھی بھ بقیحی کھ چھ توضنیجاال اصل داستان مونده ا.  شدم رهیخ

 کھ تو یداستان.  بعد ھم مامان ھراسان داخل شد قھی زند و چند دقیگذشت کھ اول آقا
 دونستم یم.  کردم و بھ کتابخونھ پناه بردم فی مامان تعریلحظھ ساختھ بودم رو برا

 بھ جز زی چچی اما سنگدل شده بودم و ھکنمی چاره ظلم می حق اون دختر بدر دارم
 کھ تو وجودم رخنھ کرده بود و ی شکنی بودم از ایعصب.  سومد یخودم بھ چشمم نم

 واقعا احمدو ؟اگھیاگھ واقعا درست باشھ چ. خوردیداشت ذره ذره روح و روانم رو م
 نیتو ھم.  طور فکر کنم نی بھ ھمسرم اجعنھ نھ من حق ندارم را.........مھناز با ھم

افکار غوطھ ور بودم کھ چشمام گرم شد و خوابم 
 .............................................................برد

 
 
 " نیارمیک"
 !!!گذرهی کھ گفتم می ھفتھ از اون روز و دروغ شاخ دارھی
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 و کنھی اول با نفرت و خشم نگام منھیبی منو می دختره پرتو ھر سرنی مدت انی اتو
 بھ مھناز انگ کنھیخب بھ درک دختره احمق چطور جرئت م!!!نیی پاندازهیسرشو م

امروز …! کردمدای نسبت بھش حس نفرت پییجورایخالصھ اصال !!!! بزنھیھرزگ
 و رفتم دو رونی زدم ب کتاز شر……… خوش حال بودم یمناقصھ روبردم و حساب

بعدم رفتم . دمی خشک کھ مھناز عاشقشون بود خرینیری شلوی ککیی تو روینیری شلویک
 دمی و خوشگل خرفی ست ظرمی نھی براش  اقا محمود دوست پدرم ویجواھر فروش

 ی از کسیریوارد خونھ شدم خ!!!!! شدم و راه افتادم بھ سمت خونھنیرفتم سوار ماش
 مامان بھ شی ساعت پکی رو گرفتم کھ گفت نای خدمھ ھا سراغ مامانز ایکیاز .نبود 

 از مھناز نگفت البد تو یزیچ!!!!!!!!! از خونھ خارج شدند دی خریھمراه پرتو برا
 بھ ھی عوض کردم لباس و دادن ھدی باال انداختم و برایشونھ ا........ گھیخونست د
 ھی یصدا؛صدا.  دمی شنی رو مییاھا شدنم بھ اتاق صدکی اتاق شدم با نزدیمھناز راھ

 سرم دمی کھ دیزیقدم تند کردم و در اتاق رو باز کردم اما با چ. مرد بود تعجب کردم 
سرم رو کھ .  مانع سقوطم شدم رهی افتادم کھ با گرفتن دستگی رفت و داشتم مجیگ

 دیچی پی تر دور خودش مشیباالآوردم نگاھم تو نگاه مھناز افتاد کھ با ترس مالفھ رو ب
.  بھ طرف اون احمد کثافت حملھ ور شدم ی ببر وحشھی و مثل اوردمی طاقت نگھید. 

 کرد ی مھی و مھناز و گرزدمیمن م.......  زدی مغی و مھناز جزدمیمن احمد رو م
صداش رو مخم .... کرد یالتماس م...... زدی و مھناز ضجھ مزدمیمن م...................

 و نییاز تخت پرتش کردم پا. و موھاش رو تو دست گرفتم   بردمورشیبود بھ سمت 
 زدم و ینون آن جی از رویشخندین.  ھوش افتاده بود انداختم ی بھ احمد کھ بینگاھ

 بود برگردوندم از نی زمی آدم رونی کھ االن برام منفور تری کسینگام رو رو
 بھش زدمشی مھانیھمون طور کھ وحش. بشو نبودمالی خی کر د اما من بیدردنالھ م

 تو ی من بھ پای کھ جوونی ھرزه اھی گفتند تو ی ھمھ راست میکثافت عوض:گفتم 
 آشغال ھان ی کم داشتیده آخھ چ...................یری مھناز کاش بمیریکاش بم.رفت 

 ی کم کم بھ عمق ماجرا پکردمی کھ نگاش م؟ھمونطورییییییییییییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟چ
 کار کرد؟موھاش رو ول ی چمی با زندگاااااااااااااااااای کرد؟ خداار کیبردم  اون چ

 غم و بغض بھ خودش گرفت با رنجش یکردوم و صدام تو گلوم شکست و رنگ و بو
 ؟چطور دلت اومد با ی کارت کرده بودم ؟چطور تونستیچرا؟ مگھ چ: رو بھش گفتم 

من احقم کھ . بودم رده فقط محبت خرجت کمونی کھ تو زندگ؟منی کار رو بکننیمن ا
 زدن ی مشکیتودلم پارچھ !!!!!!!!!!! نگرفتم منننننننننی تو رو جدییھوی رییتغ
 احمقم کھ از تنھا زن ھیمن !!!!!!!!!! سوخت یلی خودم خیدلم سوخت دلم براامروز !

 نی سوخت آخریچشمام از شدت خشم و کنترل کردن اشک م..... خوردم ی بازمیزندگ
 دی کشری لحظھ ضربان قلبم قطع شد و قلبم تکیبھ مھناز انداختم و تو  نگاه غم بارم رو

 کھ بھ شدت باز شد و ی دریم و در آخر صدا گلوم چنگ انداختھیراه نفسم بستھ شد .
 ! مطلقیاھیس
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 "پرتو"

 جون زنگ می مری کھ  گوشمیزدی جون تو پاساژ قدم ممی با مرمی داشتنجوریھم
 !! از خونست:با تعجب گفت .خورد

 الو ؟؟_
_......... 

 . نمی درست حرف بزن ببرهین_ 
_........... 
 . ومدی سر و صدا می کھ از اتاقشون صدای چیعنی_
_........... 
 ....  خونھمی گردی االن بر می ولیگی می فھمم چیمن کھ نم_

  بودرهین: گفتکردمی رو بھ من کھ با سوال نگاھش می تلفن و قطع کرد و با نگرانبعدم
. 

 اومده خونھ رفتھ تو نیارمی کگھیم: تکون دادم کھ ادامھ داددیی تای رو بھ نشونھ سرم
 االن کھ داشت با من حرف ی حتومدهی مدادی داد و بی مھناز و بعدم صدااتاق خودش و

 یموافقت کردم اما داشتم فکر م.  خونھ می تر برعی سردیبا. ومدی زد ھم صداشون میم
  افتاده ؟یکردم چھ اتفاق

 
 داخل ی و بعد از حساب کردن پول تاکسمی شدادهی بھ سرعت پمیدی خونھ کھ رسبھ

 کی نامفھوم ی و حرف ھادادی دادو بیبا وارد شدنمون بھ خونھ صدا. میعمارت شد
 ھر می اومد ناخودآگاه بھ اون سمت حرکت کردی از اتاق ھا میکیمرد کھ از طرف 

 صدا نی کھ ادی فھمشدی ماالن.  شدی صداھا واضح تر ممی شدی تر مکیچھ نزد
 جون پشت در اتاق میمر. کرد ی نفر رو لعنت مھی بود و انگار داشت نیارمی کی،صدا

 یباز شدن اتاق مصادف شد با افتادن جسم.  و بھ شدت در اتاق رو باز کرد ستادیا
 .  شدنی قلبش بود نقش زمی کھ روی قرمز و دستی جون  کھ با چشمانمھین
 
 

 جون بھ سمتش برگشتم می التماس مریبا صدا. می کردی صحنھ نگاه منی بھ اشکھ
 بھ احمد ی کرد بلند بشھ و اصال توجھی نشستھ بود و بھش التماس منیارمی سر کیباال

 ، نم،پسرمیارمیک:   کرد نداشت ی مھی گرانی عری تنھ می کھ با نی جون و مھنازیب
ضجھ ...........تورو خدا . دی رو خدا کمک کنو سرت اومده ؟ تییچھ بال.  پاشوزمیعز

 من زود تر از ھمھ بھ خودم  کھمی بودجیھممون گ. کرد یھاش دل سنگ رو آب م
 رنگ ادی گذشت تا آمبوالنس بی ربعکی. با اورژانس تماس گرفتم عیاومدم و سر

باالخره .   ترسوندی ما رو می ھمھ نی زد و ای می بھ کبودی از قرمزنیارمیک
 جون می لش احمد بھ مری از تو لباساچیی رو بردند و من بعد از برداشتن سونیماریک
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 کرد کمک کردم تا سوار بشھ بعد ی می قراری حال شده بود و بی بی حسابھیکھ از گر
 رو قفل کنند ونذارنداحمد و مھناز از اتاق خارج نیارمیھم بھ خدمھ گفتم در اتاق ک

 . می رفتمارستانیب  شدم و بھنیبعدشم سوار ماش. بشند 
 
 

جون کمک کردم و  میبھ مر.  می شدمارستانی تو و وارد بدمیچی رو پمارستانی بیورود
 الکل بھ ی از بویبھ محض ورودمون مج.  می گذاشتمارستانی بیباھم پا بھ راھرو

 یانگار داشتند تو دلم رخت م.  رو بھ دلم انداختھ بود یصورتم خورد کھ استرس بد
 نمشھ یلی دلنی کرده بود اما اتی اذیلی رو خمن  مدتنی تو انیارمیدرستھ ک. شستند 

 جون کھ می مردنیبا د.  و از ھمسرش رکب بخوره ادی سرش بیی بالنیکھ بخوام ھمچ
  پرستار دمینفھم.  شد دهی رفت توجھم بھ اون سمت کشی می پرستارستگاهیبھ سمت ا

کرد ی ھق ھق میجور.  شدت گرفت شی گری بلندنی حسای جون با می گفت کھ مریچ
 یاز پرستار درباره  با ترس یوقت.  ادی کردم االنھ کھ نفسش بند بیکھ احساس م

داشتم بھ اون خانوم ھم : گفتنانی پر اطمی با لحندمی سوال پرسنیارمی کتیوضع
 شونی ،راستش ادندی من رو شنی کھ فقط قسمت اول جملھ نی دادم اما مثل ای محیتوض

.                                           خطر رفع شده کر ناقص داشتند کھ خدا رو شی سکتھ ھی
 ی ایآب معدن.  حرکت کردم مارستانی بی زدم و بعد از تشکر بھ سمت بوفھ یلبخند

با خوردن .  آب بخوره یمبھ زور مجبورش کردم  ک. جون می مرشی و برگشتم پدمیخر
 کھ با بازگو کردن کردی می قراری باز ھم بیول.  رنگ و روش برگشت یآب کم

بعد از اون با آقا . دمی بھ وضوح تو چشماش دی پرستار ،برق خوشحالیحرف ھا
 یلی دادم موضوع خنانیفرھاد تماس گرفتم و از موضوع مطلعش کردم و بھش اطم

 نی ای دردسر ھانیارمی کصیتازه بعد از ترخ  دونستمی اماخودمم مستی نیجد
 شدمی ماجرا منی ای قرباننی خودم اولنکھیغافل از ا.... شھیوع مخانواده شر

 
 

 مھی نبای بھوش اومده بود،البتھ تو دو روز قبل ھم تقرنیارمی گذشتھ بود و کی روزسھ
 می اتفاق افتاد بھ ھمراه آقا فرھاد بھ خونھ برگشتنی کھ ایشب ھمون روز. بوداریھوش

 دونستم یدرستھ کھ من م.... مشخص بشھ ی بازنی نقش احمد و مھناز تو افیتا تکل
 دمی کھ دیزی از چدمیکشی بگم و ھم خجالت مدمیترس ی از چھ قراره اما ھم مانیجر

!  شده ی گرفتم سکوت کنم و بذارم خودشون بفھمند چمی کنم پس تصمفیبراشون تعر
ا با  ببرم املی وسای سرھی جون می مری برم تا برانای جون امیقرار شد من بھ اتاق مر

  رونی بدمی کھ آقا فرھاد از اتاقم پریداد
 شھ؟ی ؟مگھ میگی میچ_
_........ 
 نمیحرف بزن بب_
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 ی ھست کھ بھ بھانھ ھای دستور شماست االن چند وقتنیآقا بھ خدا احمد گفت ا_
 ........ ش م اکردمیمن فکر م....... تو اتاق آقا و خانوم رهیمختلف م

 
  دو تا کثافت کجان؟نیکجان؟ ا....خفھ شوووووووووو_
 می اما چون حال احمد خوب نبود مجبور شدمیآقا پرتو خانوم گفتند در اتاق رو قفل کن_
   ھوشھی ھنوزم بی ولرونی بمشیاریب

  کجاست؟ی عوضیاون دختره _
 تو اتاقشون_
 
 
 وارد شد انھی بھ طرف اتاق مھناز ھجوم بردو وحشالی وی جواب گرفتن از خدمھ با

بھ سرعت وارد اتاق شدم و .  ارهی سر مھناز بیی بالدمی بود کھ ترسیاون قدر عصبان
                                                                                       پشت خودم پناھش دادم.  زنان در حال تقال کردنھ غی کھ مھناز جمیدید

 کھ تو توش تنھا ی پسره ھر روز تو اتاقنید؟ای کار کردیمھناز چ:  دیآقا فرھاد داد کش
 من و ھمھ ی اون موقع کھ خوب براگھی جواب بده دکرده؟ی می چھ غلطیبود

                                                                                                                 ؟ی الل شدی جواب بددی االن کھ بای کردی مینیریخودش
 کردم  یجوون..........غ غ غلط کردم بابا فرھاد : گفتدهی بردهیمھناز باھق ھق بر

...............                                        شما ازم بگذرمن..... اشتباه کردم 
 یخفھ شو دختره : کھ آقا فرھاد با داد و بغض گفتزدی حرفش رو می ھیداشت بق

 کنم ھم تو رو ھم اون اجمد نمک نشناس رو یآدمتون م.ھرزه بھ من نگو بابا 
 من صدمھ بزنھ ی کھ بھ آرامش خانواده ی کسی دم  بھتون جزاینشون م......

 لحظھ ھم کی ی حتگھی دی جاھی ببرمت ام خوی رو جمع کن ملتیفعال ھم وسا!!!ھیچ
....                                  ی ننگ خاندان ما ھستی ھیتو ما.  نمتی خونھ ببنی خوام تو اینم

 ی بھ حرف ھای پا داشت و توجھھیمھناز بھ مھناز بھ التماس افتاد اما مرغ آقا فرھاد 
.                              مھناز ھم نداشت

 شده صی ترخمارستانی از بنیارمی کھ کنی از اری بود غفتادهی نیاتفاق خاص:روز بعد٥
از اون روز تا حاال خودش .  بودشدهی کس ندچی ھیعنی بودمش دهیبود و من تا االن ند

 خورد ی غذا می کمیلی خیلی بھ مقدار خوزفقط ھر ر. رو حبس کرده بود تو اتاق 
 ومدی ی ا ز دستم بر نمی سوخت اما کار یدلم براش م! سھ قاشقی بھ اندازه دیشا

 رونی اومد اما چھ برونی روز باالخره از اتاق ب٥بعد .براش انجام بدم
 .................یاومدن

 
 
 ''نیارمیک''



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 26 

 راست رفت سمت پدرش و ھی جون می بدون توجھ بھ مررونی کھ از اتاق اومد بنیھم
 فروغ و سرد ی بی و کنترل کنھ و با چشمانتشی داشت عصبانی کھ سعییبا صدا

 اوففف احمد کجان؟؟؟؟؟؟…… مھناز و اون پسرهبابا：گفت
 پسرم خودم حق ھردوشونو گذاشتم کف ی دارکاری چتو： فرھاد گفتاقا

 گفتم بابا： گفتی مرتعشی و با صدای عصبنیارمی کیول…!!!!"دستشون
 از رونی است گفت بردمشون بدهی فای بحث باھاش بدونستیکجان؟؟؟اقا فرھاد کھ م

نگران !نجا چنتا محافظ گذاشتم اورونی از خونھ بزنن بتوننی کدوم نمچی ھیشھر ول
اقا ……… ھستن؟؟؟؟گھی ھمدشیپ： خشن تر از قبل گفتنیارمیک!!!نباش پسرم

 شھیوباره حالت بدم نشو دی جان عصبنیارمی کنھ：فرھاد گفت
 از رمی اصال زودتر بمشھی درک کھ حالم بد مبھ： با داد گفتنیارمیک………!!!ھا

 ارنی رو بایوض برن اون تا عدی بگیکی راحت شم حاالھم بھ ی نکبتی زندگنیدست ا
 ی دارکارشونی چاخھ：اقا فرھاد گفت……………!!کارشون دارم

 دادن ھر چھ زود تر بی شو لطفا منم درحال ترتالیخیب!!!!نیارمیک
 برن اونارو دی لطفا بگبابا： و با حرص گفتدی وسط حرفش پرنیارمیک…طالقتونم

 خوب کنمیم داشونی سنگم باشن پری و اگ از زشمی وگرنھ خودم دست بھ کار مارنیب
 و از ترس بدشدن یاقا فرھاد مجبور……!!!! کنمی کارنی ھمچنتونمی کھ میدونیم

 االن برن گمی بھ خودت مسلط شو من مکمیاجان تو  بابباشھ： گفتنیارمیحال ک
 …………!!! با تکان دادن سرش بھ اتاقش برگشتنیارمیو ک!!!دنبالشون

 
 
 ''پرتو''

 کھ اقا فرھاد بھ چند نفر گفت تا برن مھناز و احمد و شدی  می ساعتکی حدودا
 مھناز و دنی با دی رفتم درو باز کنم ولعی خونھ زنگ خورد و من سرفونیا!!! ارنیب

 ھر دو با سر دنی رسیوقت………!!!اون احمد کثافت وجودم از حس نفرت پر شد
 انداختن سرتون نیی پااالن： گفتتیصبان اقا فرھاد رفتن کھ اقا فرھاد با عشیافتاده پ

 یزیبعدم چ…………… کھدیکشی خجالت مدی شمااونموقع باکنھی حل نموی مشکلچیھ
 اقا：دمیورتشو کھ ھنوز کبود بود داحمد بھ حرف اومد و من تازه ص!!!نگفت

 ؛نمکی شو فقط خفھ شو احمد کھ بد کردخفھ：اقا فرھاد گفت……………ما
 بلند منو صدا ی با صداعدمب!!!!ی نمکدون شکستی ولیخورد

 و صدا نیارمی کبرو：گفت…… و گفتم بلھ اقاششی رفتم پپرتو؟؟پرتو؟؟؟؟زود：زد
منم بدون توجھ . منو نگاه کردیدیشد حرف اقا فرھاد مھناز با ترس نیبا ا.  ادیکن ب

 جواب یوقت!! و چند بار در زدمنیارمیرفتم دم اتاق ک……………بھش گفتم چشم
 دفعھ در بھ ھی……!!!کننی فرھاد صداتون من؟؟اقایارمیاقا کاقا؟؟：نداد صداش زدم
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 فرھنگ  ی  بیپسره !!!نی بودم بھ در پرت شدم رو زمدهیشدت باز شد و من کھ چسب
 ھم بھ ی نگاھمی ننیارمی ؟ککنھی درو باز می طورنی پشت دره کھ ای کسدونھی نمی، نم

 . رفتمنی توجھ از من بھ طرف نشیمن نداشت و ب
 
 

 زود بھ خودم اومدم و بلند شدم رفتم یول! کرد نی چرا ھمچننی تو بھت بودم کھ اھنوز
ھ با ک…… پس رفتم تو اشپزخونھھی ادبی بیلی خششونیگفتم اگھ برم پ…!!!نییپا

 از اون یعنی!!!!!! کم گذاشتمی مگھ برات چی لعنتد：دمی ترسنیارمی داد کیصدا
 کارتی چ؟؟مگھی؟؟؟؟تو چ!!!ی دادحیترج  تر بودم کھ اونو بھ منری حقیاحمد لعنت

 ھق ھق ی فقط صداگھی ھان جوابمو بده احمد؟؟؟؟دی جوابمو دادینطوریکردم کھ ا
 ی بگیھرکار!!!!نیارمیک…یک： گفتھیبعد چند لحظھ مھناز با گر!!!!ومدیمھناز م

خواھش !!! فقط  منو ببخششمیاصال سگ در خونت م!!!!وفتمی بھ پات مکنمیم
 ی چزمی جان؟؟عزمی؟؟مر!م؟یمر： اقا فرھاد اومد کھ گفتی صدای آنرو د!!!!کنمیم

 اب قند ھی مھیسراس!!!!!!!اری اب قند بپرتو： گفتی بلند تری با داد؟؟؟؟ویشد
 اب نی اایب!!!  جونم؟؟تروخدامیمر： گفتمی و با نگرانششونیدرست کردم و رفتم پ

 نگاه ھی با نیارمیک……… بھتر شدیه زور اب و بھ خوردش دادم وقت!!!!قند و بخور
 پس چرا زدیتعجب کردم االن کھ  داشت داد م…!!!!کردیمرموز داشت بھ من نگاه م

 دفعھ برگشت سمتمو ھی…………!!! شده بود بھمرهی خی جور مرموزھی
 کھ ومدی چشامون داشت از تعجب در م؟؟؟؟ھممونیای لحظھ مھی!! جانپرتو：گفت

 من ھنوز تو ی برگشتن ولیبھ حالت عاد  جون و اقا فرھادمی ،مرنیارمیبا اشاره ک
 نیارمیچون طرز حرف زدن ک! بودیدنی احد و مھناز ھم دی افھیالبتھ ق…!!بھت بودم

 اروم یلی زد و خیآقا فرھاد بھ پشتم ضربھ ا……… بوددی ازش بعیادیا من زب
 گھ؟ی می چنی جان پاشو برو ببپرتو：گفت

 
 
 شدم چند قدم باھاش فاصلھ داشتم کھ با لبخند اون فاصلھ نیارمی ککی ترس نزدی کمبا

عالوه ...  کرد کیرو پر کرد و دست راستشو گذاشت پشت کمرم منو بھ خودش نزد
 ھمچنان نیارمی اما کنی جونو آقا فرھاد و احمد و مھنازم خورد زممیبر خودم فک مر

از فکر ... بھ جلو ھولم داد یکم.. بود   برجستھ اشی لب ھای رویلبخند مرموز
 مو ازش گرفتم و بھ چھار جفت چشم گشاد از تعجب دوختم خنده ام رهیدراومدم نگاه خ

 کھ از قصد بلند زد باعث شد خون تو ی و حرفنیارمی کی نفس ھا بادمی خندزیگرفت ر
 نگامو از عت تعجب و بھ سرای..  نکن یبنازم خنده ھاتو دلبر... جون _  بزنھ خیرگام 
 کردم نیارمی کثی خبی چشماخی براق شده بودن گرفتمو میزی کھ از تمیی ھاکیسرام

 کھ با لحنش نیارمی کنی شده اونھی از شدت کار مھناز دنیارمی کنیمن مطمئنم ا... 
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 کھ پشت عمارت نعره ھاش تنمو ستی نینیارمی ھمون کلزونھی تھ دلمو می فقط کمیکم
 نیارمی ھمون کنینھ ا...  لرزوندی سلول بدنمو از درد ملول و ضربھ ھاش سلرزوندیم
 ستین
 
 
  نیارمیک

 یادآورید با  جز نفرت بھم دست ندای حسچی درشت شده از تعجبش ھی چشمادنی داز
 گرفتم فشوی کھ کمر ظری با ھمون دستخواستمی مثل مھنازه میکی نمی جملھ کھ انیا

 ام بمونھ  روش دهی ورزی انگشتای کھ تا دوروز جاارمی بھ کمرش بیچنان فشار
 تونمی کردم کھ بدونم با چھ قدر زور مکار  چند سال اونور آب اونقدر بوکسنیتو ا....

 ی ھی پرتو کھ عنبھی شکالتی مامان نگامو از چشمایبا صدا...  رو کبود کنم یبدن کس
جانم مامان _  عاشق نیارمی کھی از تعجب گشاد شده بود گرفتمو رفتم تو جلد شیمشک

 یخانوم
 چند روز نی بود؟؟ تو توای چی کھ بھ پرتو گفتی کلماتنیمنظورت و از ا..  نیارمیک_ 
 ی قربون صدقھ ی بعد االن داری طفل معصوم نکردنی نگاه از سر لطف بھ اھی یحت

 ؟یشی مباشی زیخنده ھا
 کی کھ ی بھ خودم فشار دادمش طورشتری کردمو رو بھ پرتو کردمو بی الکی خنده

 خودشو خالص کنھ کھ بھ خواستی و حس کردم مدیلحظھ از ترس بھ خودش لرز
 بھ حال تی اھمی شد بحالی لحظھ بکی محکم دستامو بھ کمرش فشار دادم کھ یقدر

 خوشبو گذاشتم کھ فقط ه اون گندم زار پرپشت فوق العادی رویخرابش لبامو طور
 تو خونھ یی شامپو ھا و خوشبو کننده ھانیما ھمچ..  یلعنت..  از بوسھ باشھ یرد

  خوشبو و وسوسھ کننده باشھنقدری کھ امیندار
 
 
 ''پرتو''
 کلمات و نی تمام اخواستمیم...  ندادم ی قولچیمن ھ...  کنمی امکان نداره من قبول نمنیا

 دادی رحمانھ ادامھ می ھمچنان بنیارمیداد بزنم  اما از شدت درد ضعف کرده بودم ک
 کھ از درد چشمام دادی دستتشو بھ پھلوھام فشار می ساکت کردن من بھ قدریبرا
 رفتن یاھیبا س... تو  گرفتم با پرمی جان من تصممامان گھیبلھ د_ ..  رفتی میاھیس

 نی آخر برخورد من با زمی لحظھ ھانیارمی کنکھی جز ادمی نفھمیزی چگھیچشمام د
...                                                                                                                   تو بغلشدیمنو کش

 کھ فقط دو تاشون دمی صورتم چشم باز کردم و پنج جفت چشم رو دی رویسیبا حس خ
چشم چرخوندم و .کردندی با پوزخند و نفرت نگاه مگشونی دینگران بودند و دو تا

با حرص نگاھش کردم کھ با ....... بھم زل زده بود یالی خیبا ب  کھدمی رو دنیارمیک
 رفتار دادو با ریی تغعای سرنیارمیک.  می نگاه چند نفر بھ خودمون اومدینیحس سنگ
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 کردم اومد جلو و دستامو گرفت ،اون ھا رو بھ ی کھ فقط من درک میمحبت ساختگ
 احمد نگاه کردم نگاه اون بھ، کردی نگام منھیمھناز با ک.  دیسمت لب ھاش برد و بوس
 ی بھ خون نشستھ بھ بھ لب ھای بدتر ھم بود با چشم ھاچیبھتر از مھناز نبود کھ ھ

 ی می جورنی چرا انیا........بسم هللا ...............کردی من نگاه می و دست ھانیارمیک
 بھ سمتش برگشتم نیارمی کیکنھ ؟                                                        با صدا

 دورت نیارمی ک؟ی کنی مکاری چی با خودت دارنیبب!!!!بھ من نگاه کن ......زمیعز: 
 ی چنتیارمی کافتھی برات بی اگھ اتفاقی توجھی بتی انقدر نسبت بھ سالمتیگیبگرده نم

                                                                                                                                                                                                                                                باشھ عشقم؟.... کاررو بامن نکننی اگھی؟؟د.رمیمی می از نگرانیگیکار کنھ؟نم
 کھ زده بود داشت از یی خودشم از حرفای چشماھیق من و بیحاال عالوه بر چشما

دستش .  بھ حالت قبل برگشت عی افتاد اما خودش رو کنترل کرد و سری مرونیحدقھ ب
ھمون .  زانو ھام انداخت و بغلم کرد ری رو ھم زگشیرو انداخت دور گردنم و دست د

 برمش یم:  برد رو بھ پدرش گفت ی مرونیطورکھ من رو ھمراه خودش از اتاق ب
 بھ اتاق درش رو باز کردو دنیبھ محض رس. و از اتاق خارج شد .  استراحت کنھیکم

 اما نالم رو تو گلو دی کشریسرم بھ تاج تخت خورد و ت. من رو رو تخت پرت کرد 
 دختر جون ،بھ نفعتھ نیبب: بزنم کھ قبل از من شروع کرد یخواستم حرف. خفھ کردم 
 آخرش یکلمھ !!!!!!!!! مجبوریفھمی می من کمک کنبھ یتو مجبور.  یایباھام راه ب
حرصم درداومد و .  شدی تو سرم کوفتھ می بود کھ بھ جونم افتاده بود و ھیمثل چکش

 ی و توھم نمستمی نی من مجبور بھ کارنییب: تو چشماش زل زدم و گفتمییبا پررو
 ید نھ د چ:   دادو گفتلمی تحوی حرفم پوزخند مسخره انیبا ا!!!ی مجبورم کنیتون

 ی مجبورم کنی تونی نمیگی دادم کھ مشنھادی ھان ؟ مگھ من بھت پی خودت فکردشیپ
 ھم در ی زرنگ بازی اگھ بخوایالبتھ حت.  ی نداریچی دستوره و تو حق سرپھی نیا. 
 حرف بھ سرعت از اتاق نیبا گفتن ا........ رهی بازم دودش تو چشم خودت میاریب
   شدمرهی در اتاق خبھ  رفت و من بھت زدهرونیب
 
 

 ھی خوادیدلم م...  وجود ندارم کھ نگران من بشھ؟ یچرا پدر و مادر.. گھی بسھ دایخدا
 از بعد ازظھر کھ رفت درو قفل نیارمیک...  کنم ھی گریاھی بخت سنی بابت اریدل س

لطفا تا از .......  خستھ شدهزدلمیعز:  گفتی کھ مدمیشنی منییکرد  وصداشون رو از پا
 بعدش با احمد و ی کھ جملھ زدمیحدس م.....  نشھمش مزاحیسر کار برنگشتم کس

 پاتون رو از دی من برنگشتم حق نداریشما دوتاھم تا وقت: مھناز باشھ چون گفت 
 آخرش اونقد بلند بود کھ حس دیدیفھم!!! ...  ؟؟؟دیدیفھم...  دی بزاررونیچارچوپ در ب

 ........... گوش مھناز و احمد پاره شده باشھیرده ھاکنم پ
 جون باشھ می مرنکھی قفل از فکر در اومدم با فکر ای تودی کلدنی چرخی صدابا

 شد  بھ سرعت رو لبام دهی کھ تو چارچوپ دی فرددنی رو لبام ظاھر شد کھ با دیلبخند
 بھ کھیاق و ھمونطور تر اومد تو اتثی خبیی و چشماثی با لبخند خبنیارمیک..  دیماس
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 نیا...  نفس بکشم  تونستمیاز ترس نم.داد  ھی درو بستو بھش تککردیمن نگاه م
با ھمون ..  زدی کھ پشت عمارت منو بھ قصد کشت مھینیارمی شکل ھمون کنیارمیک

 من ومدی تخت شد ھر قدم کھ اون جلو مکی نزدنداختی کھ لرزه بھ تن و بدنم میلبخند
 بھ نیارمی سرم بھ تاج تخت خورد کگھیاونقدر کھ د..  دمیکشی خودمو عقب میکم

 ھیعسل..  خوردی و چشمام مینی گرمش بھ بی شده بود کھ نفس ھاکمی نزدیقدر
 دادی فاصلھ شرورتر خودشو نشون منیچشماش از ا

..  کھ واقعا بھ رنگ عسل بودو نداشتم ی وحشی ھای نگاه کردن بھ اون عسلطاقت
 جون می مرگھید... موش کوچولو ...  یآخ:  دمیکنار گوشم شنصداشو .. چشمامو بستم 

توھم مثل ھمون ... مگھ نھ ..  مییاالن فقط من و توا...  بکنھ توی کھ بخواد طرفدارستین
...  یتوھم مثل مھناز... مگھ نھ ..  ی خودتو نشون بدکھ ی نداشتیطیفقط شرا.. یآشغال

 آخرش حس کردم مشتش ادیمثل ھموووووون با فر... مثل ھمون ...  یمثل ھمون
 بود دردش آروم دهی ام و سرم بھ عقب پرت شد و چون از قبل ضربھ دقھیخورد بھ شق

 کھ دیدی نمرو انگار خون ھانیارمیاما ک..  کردمی خون و حس میگرم..  بود  ینشدن
 بودو تن من ادی زیلیورش خ ززدی اش کتکم مدهی ورزیھمچنان با اون پا و دست ھا

 گوشم در حال کش ی پرده کردمی بودو من حس مری شی نعره ادشیفر... رنجور 
 یچی ھگھی آخرش کھ بھ گونھ ام خورد دیبا ضربھ ... اومدنھ  وتو مرز پاره شدن 

 . رو ھم افتاددمو خون الویحس نکردم وفقط پلک ھا
 
 
با ..... کبود شده بود ی چشمم کمنییپا. چشم باز کردم نیی از پایی سر و صدای صدابا

 رفتم  با وارد شدنم بھ نیی پای ھا رو محو کردم و بھ طبقھ ی کبودشمیلوازم آرا
 رو گرفتھ و با التماس تو صداش و نیارمی کی کھ بازودمیآشپزخونھ مھناز رو د
 دختره نی دونم تو بھ ای تو رو خدا من منیارمیک:گھی کنھ و میچشمام داره نگاھش م

 حرفش رو قطع کرد نیارمیک..... گھیمن کھ گفتم غلط کردم پس د..... ی نداریعالقھ ا
 خانوم واست فکر ری تمومھ ؟ نخی غلط کردم ھمھ چھی با یھھ با فکر کرد:و گفت 

د بگم نظر تو برام ی پرتو ھم بایدرباره .... و تماشا کن سایحاال وا.... دارم ی خوبیھا
 دختر خوشم نی از ای ھستی کھ بفھمم چھ ھرزه انی قبل از ای و بدون حتستیمھم ن

 شدم اما حاال الشی خی پس بکنمی مانتی کردم دارم بھ تو خیاما فکر م.... اومده یم
 گفتھ یی ھازیفقط قراره چ. می فردا وقت دادگاه داریتھ؟راستی حالارمی بھ دستش بتونمیم

 ی دونی کھ مدونمی می ممکنھ سنگسار بشی قبول چون اگھ قبول نکندی باتو بشھ کھ
 . نھی ھمی کھ کردیحکم کار

 من احساس کردم سک لحظھ دنی حرف بھ طرف در برگشت و با دنی از زدن ابعد
   یی جانی ای تو از کزمیعز:دست و پاش رو گم کرد و گفت

 یو در آخر چشما........ بھت کمک کنم برو باال ایب!!!!!  نگفتم استراحت کن ؟؟؟مگھ
  مھناز کھ من رو نشونھ گرفتیشیآت
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 در اتاق رو باز کرد و دستش رو می  تو دستم گذاشت و با ھم از پلھ ھا باال رفتدستشو
 نیبب:زل زد تو چشمامو گفت.  توالت نشست  زی می صندلیرو. دی کشرونیاز دستم ب

 داشتم و نھ دارم ی ، دروغ محضھ من نھ بھ تو عالقھ ایدی کھ شنیی ھازیتمام چ
 ..... ی نکنیباف الی خودت خیپس بھتره برا.........

 ... حرف از اتاق خارج شدنی زدن ابا
 
 
 ''نیارمیک''

 بود دوست ختھیتمام معادالتم با اومدن پرتو تو آشپزخونھ بھ ھم ر. متشنج بود اعصابم
 لبخند فتھی قراره ب کھی فردا و اتفاقاتادیبا .....  کنم ی کار مینداشتم بفھمھ دادم چ

 و بھ دمی کشی اازهیخم... بھ آسمون کردم، شب شده بود ینگاھ. لبم نشستی رویثیخب
مثال مھناز االن خبر داره ! خودش خبر نداره ی  از فرداکس چی فکر کردم کھ ھنیا

 خستھ بودم و تا سر رو یلی و بھ سمت عمارت برگشتم خدمی کشیپوف.........فردا قراره
 .........تم خوابم بردبالشت گذاش

 دونم یمن م......ادی بھ حالش اگھ نیاد؟وای ی پس چرا نمزدمی تو راھرو قدم مکالفھ
نگاھم . فکر بودم کھ دو جفت کفش پاشنھ دار رو بھ روم ظاھر شد نیتو ھم......اون

.  رو لبم نقش بست یپوزخند.... دمی مھناز رسشیرو باال آوردم و بھ صورت غرق آرا
 مارستانی تو بی وقتمی قلبیگھ برام مھم نبود بعد از حملھ یالبتھ د......ھنوزم آدم نشده 

 ........  گرفتم از سنگ بشم و شدممیچشم باز کردم تصم
 می کرد بھ اون سمت حرکت کردی کھ اسمامون رو صدا می شخصی صدابا
 
 
 کنم ی کار رو منی کرد من باھاش ایم باور ندمیشا.... کرد ی بھت بھ من نگاه مبا

 بدم خورد ادتی خوام ی میبکش مھناز خانوم بوش حاال نوبت توئھ کھ زجر بکش.....
 !!!!!ی چیعنیشدن 

 کھ لرزشش یی درشتش اشک جمع شده بود و با صدای نگاھش کردم، تو چشمادوباره
 .... من..... رو نکن نکاری تو رو خدا با من انیارمیک: گفتشدیبھ وضوح حس م

 شرط منھ اگھ قبولھ نیا. ستیبرام مھم ن: گفتم ی رو قطع کردم و با خونسردحرفش
 ی ذارم نفس بکشی قسم نمانای بھ خاک ککنمی ماهی رو برات ستیبسم هللا اگھ نھ زندگ

  کنمیالتماست م....  کنمی خواھش منیارمیک:بھ پام افتاد ...
 ی کنی زندگیداری و تو خونھ سرای زن احمد بشدی باای:  رو قطع کردم و گفتم حرفش

 یستی تازه تنھا تو نکنمی رو بھ  کامت زھر می زندگای پرتو ی خدمتکار شخصیو بش
   ؟یدی من فھمی احمدم قراره بشھ نوکر و حمال شخصکنھی مریی دچار تغتیکھ زندگ

 . کرده باشمی کردم تا حرصم رو خالدی نوکر و حمال تاکیرو
 .....  ھا رو بھ احمد جونت ھم بگونی ای ھمھ یراست: دادم حرفم ادامھبھ
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 ھق ی تازه کنم و بھ صدایی حرف بھ طرف آشپز خونھ راه افتادم تا گلونی گفتن ابا
 یلی خیلی بودم خدهی کھ براشون کشیراستش از نقشھ ا..... ندادم یتیھق ھاش اھم

 حاال حاال ھا براشون برنامھ ھا داشتم...خوشم اومده بود
 
 

پس بھ بخش . عمارت جمع کنم اطی گرفتم بعد از ظھر تمام افرادخونھ رو تو حمیتصم
اونم .  خانوم بگھ من کارش داشتم رهی از خدمھ گفتم بھ نیکیخدمتکاران رفتم و بھ 

 ی خانوم با زدن ضربھ ارهیغرق مطالعھ بودم کھ ن.قبول کرد و من بھ کتابخونھ رفتم 
 یرو . نھی اشاره کردم تا بشد؟ی داریآقا با من کار: ت کردوگفیمیتعظ.بھ در وارد شد 

.                                                          شد رهی ھا نشست و منتظر بھم خی از صندلیکی
 ی در عمارت رخ بده کھ میراتیی بھ بعد قراره تغنیاز ا:  شروع کردم یقیبا نفس عم
 کھ ھمھ نھی ادی بکندی کھ شما بایکار.  باشند لعط کارکنان عمارت ازش میخوام ھمھ 

 بشون بدم ی قراه خبر مھمدی و عنوان کندی عمارت جمع کناطی افراد حاضر رو تو حی
بلھ آقا امر :  تکون دادو گفت یسر.                                                              

 زنونھ و ی دست لباس خدمھ ھی!! اچر:  فکر کردم و گفتم ی ؟کمدی نداری اگھید
.                                                                                                                                                             گفت و از اتاق خارج شدیچشم. مردونھ ھم آماده کن 

 ی اومد و گفت ھمھ رهی عصر بود کھ ن٦و ٥ یباالخره زمان گذشت و ساعت طرفا
 بلند یسرم رو باال گرفتم و با غرور و گام ھا.  جمع کردهاطی عمارت رو تو حیاھال

 عمارت ی ھمھ گھیم د دونستیم.  کنم می غرورم رو ترمدیمن با.  رفتم اطیبھ سمت ح
 ی چھ عواقبری با دم شی بازدمیدونند مھناز با من چھ کرده اما امروز بھشون نشون میم
 طور نیھم.  بھ ھمشون انداختم ی نگاھدمی رساطیباالخره بھ ح. تونھ داشتھ باشھ یم

 دمی حاضر بودم با چشم تا آخر دنبالشون کردم تا رساطی حدمھ در ح٣٠ کی نزدیچشم
 ی کھ رنگ گچ شده بودند و با استرس نگام ماحمد و پدرم ،پرتو،مھناز وبھ مادر 

امروز :  زدم ،سرم رو باال گرفتم و با اقتدار شروع بھ صحبت کردم یپوزخند. کردند 
از امروز .  رو بھتون اطالع بدم ی چون قراره خبر مھممی جا جمع شدنی ما ایھمھ 

 کار نی من ااما  بابت تعجب شما بشھدی کھ شادهی عمارت رخ منی در ایادی زراتییتغ
 یی ھازی شامل چھ چراتی تغنی عموم بشھ  و اما ای برایرو کردم تا درس عبرت

 بھ کنندی می با ھمسرشون زندگیداری کھ تو بخش سرامی آقا ابراھنکھی اول اشھ؟یم
 واز حجم رهیگی بھشون تعلق میتی و در بخش خدمھ سوئشندیداخل عمارت منتقل م

 بدون من و ی بدون ھماھنگی کارچی ھنکھیدوم ا. شھی کم میادی مقدار زھین کاراشو
 از ما سھ نفر اطالع داشتھ یکی کھ نی مگھ اشھی عنوان انجام نمچیپدر و مادر من بھ ھ

 خونھ پرتو خواھد نی ادی مادر من خانوم جدی بھ بعد بھ اضافھ نی از انکھیسوم ا.باشھ 
 بھ ی احترامی کرد ھر بمیواھ ھفتھ با ھم ازدواج خنی اانیبود چون من و پرتو تا پا

 کھ رمیگی اون شخص در نظر می برایھی و تنبدونمی بھ خودم می احترامیاون رو ب
 ھمزمان با ازدواج نکھی خبر انی و مھم ترنی طاقت فرسا نباشھ و آخریادی زدمیقول نم
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 زوج احمد نی  ا بخت بشندی خونھ ی ھم قراره راھی اگھی زوج دزمی عزیمن و پرتو
 کنند و عالوه ی زندگیداری خانوم ھستند کھ بعد از ازدواجشون قراره در سرازو مھنا

مھناز .  پرتو باشند زمی من و ھمسر عزی قراره خدمتکار شخصی داریبر سرا
.                                                                               من خواھد بودی پرتو و احمد خدمتکار شخصیخدمتکار شخص

. لباس ھا رو از دستش گرفتم .  بشھ کی خانوم اشاره کردم نزدری حرف بھ ننیبعد از ا
 بلند یبھ سمت احمد و مھناز رفتم و لباس ھا رو تو صورتشون پرت کردم  و با صدا

.                                                                                                                                گمی مکی رو بھتون تبردتونیدشغل ج: گفتم 
 مھناز و احمد ی خدمھ رو ری پر از تحقی نگاه ھادنیبھ اطراف نگاه کردم و با د

 ھوشی کھ مھناز بدمی آخر دیدور شدم  اما لحظھ  رو لبم اومد و ازشون یشخندین
 . افتادنی زمیرو
 
 
وارد .  نده ی توجھ بھ حال زار مھناز بھ سمت اتاق پرتو رفتم تا بھش تذکر بدم سوتیب

با باز شدن در پرتو با فک .  تو ادی نشستم و منتظر موندم تا بیاتاق شدم و رو صندل
 داخل وارد ادی جلوش رو گرفتم و اشاره کردم بخندم گرفتھ بود اما. باز بھم نگاه کرد 

 مو بھ مو اجرا ،قرارهیدیحرفامو کھ شن: شروع کردم .   شست تخت نیاتاق شد و رو
 یفی ضعی با صدا؟یدیفھم.  میشی ھفتھ بھ ھم محرم منیبشھ پس من و تو تا آخر ا

ھھ بامزه بود دختر خانوم : بدجنس شدم و گفتم !!!!!! ازدواج کنمخوامیاما من نم: گفت
 کس و کار رو ی بی توادیم ی مثل من قراره بشھ شوھرت آخھ کی، از خداتم باشھ کس

 بگم و چطور ی چھی قضنی درمورد الی بھ فامدی دونم بای االنشم نمنی ھمرهیبگ
 ندادم یتیز بغض شد اما اھمچشماش پر ا.  کلفت رو گرفتم ھی کنم کھ اومدم حشونیتوج

لباس درست .  ذره بھ سرو روت برسم ھیاالنم پاشو لباس بپوش قراره ببرمت :وگفتم
 بھش نگاه کردم و با نچ گھی دکمی.  آبرو دارم لی من جلو فک و فام؟یدار کھ نیحساب

 ی صورتت حتتی وضعنی ببرتت با اشگاهی آراھی بھ مامانم سفارش کنم دیبا: نچ گفتم 
 گھید. کنم تی کھ بھ عنوان ھمرم معرفنی چھ برسھ بھ اامی کنارت راه بشھیروم نم

تا :  زدم و قبل از دور شدن گفتمرونیب اشکاش رو گونش روان شد کھ کالفھ از اتاق
 گرفتم کھ با مامان وبابا رو بھ شیراه اتاقم رو در پ. حاظر و آماده باشگھی دقھیده دق

 وقت احساساتش رو چیھ. کردی نگام می با چھ حسدونمیا نمرو شدم مامان با خشم و باب
 بھ خواستم  احترام براشون خم کردم وی بھ نشونھ یسر.  دی از چشماش فھمشدینم

سرم رو باال آوردم و با تعجب نگاش . اتاقم برم کھ مامان با گرفتن مچ دستم مانع شد 
 دادم ای بھت ناروی من ای بود کھ کردی چھ کارنیا:  گفت ی دورگھ ایکردم کھ با صدا

 ؟دی مردم رو ببری دادم آبروادی دادم ؟ من بھت ادی؟ من بدبخت کردن مردم رو بھت 
 کار رو نی ایواس چ. فکرانھ رو نداشتمی رفتار بنی انتظار اازت  اصالگھیبگو د

 کرد؟ بھش نگاه کردم و دای پامی ؟ حالت خوب شد ؟ زخمت التی االن خنک شد؟یکرد
 نگفتم کھ یزی ھنوز ادامھ داره ؟ چیعنی: پوزخند زد و گفت......   ھنوز نھ : گفتم 
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 جان اما از االن بھ بعد رو مامان ی راه رواشتباه رفتی جانیتا ا: خودش ادامھ داد 
ام  انتقیبھ جا. کنھی ملی و بھ خاکستر تبدسوزونھی فقط آدم رومنھیدرست برو انتقام و ک

نذاشتم ادامھ بده .............بھ نظر من در مورد پرتو ھم .  یای کن با خودت کنار بیسع
 رو ی بازنیاخر ا  تادی خواستم من بای رو نمنی شدم و ایچون واقعا داشتم متقاعد م

 اتاقم شدم و ی راھشھی مرمی من داره ددیببخش:با گفتن ... خودمی وهیادامھ بدم اما بھ ش
 .  افکارم سرو سامون بدم کردم بھیسع
 
 

 کنم پاشھ با شالق ری دقھی دقھی ستی ندی بشر بعنی بلند شدم تا حاضر بشم واال از اعیسر
 دهی رنگ پریلی بھ صورتم نگاه کردم ،خنھیتو آ. و کبودم کنھ اهی تو اتاقم بزنھ سادیب

 ھم یکمی زدم و ی ھم رژ مسیشده بودم ،کرم پودر رو برداشتم وبھ صورتم ردم کم
 رونی رو برداشتم و از اتاق زدم بفمیک.  بھ مژه ھام زدم دن فقط در حد حالت داملیر
 پام سرش رو یبا صدا.  رفتی ور مشی رو مبل نشستھ بود و داشت با گوشنیارمیک.

پوزخند زدم انگار نھ انگار تا االن داشت از سر و . بلند کردو مات صورتم شد 
 کردم و ی نمشیرا وقت آچیبنده خدا حق داشت ھ گرفت ،البتھ ی مرادیصورت من  ا

 توجھ بھش بھ طرف در یب.  نیارمی داشت چھ برسھ بھ کی خودم ھم تازگی برانیا
 بھ سرم زد طنتیھوس ش. اومد ی ھم پشت سر من مثل مسخ شده ھا منیارمیک.رفتم 

 نوای بنیارمی دادم و کی جا خالدمی رفتم کھ توش ستون داشت بھ ستون کھ رسی،از راھ
 آخش قدم ھام رو تند یبا صدا.  بود با مخ رفت تو ستون نھم کھ تمام توجھش بھ م

 چیی درھم اومد و سوی با اخم ھاقھی ھم بعد از چند دقنیارمیک.  رفتم اطیکردم و بھ ح
 بھش نگاه ی چشمریز. منم سوار شدم  و اون راه افتادم .  نشست نیرو زد و تو ماش

 زدن دی دست از دنیاشبا توقف م. قرمز شده بود یم کشیشونیکردم سمت راست پ
 بھ من ی نگاھمی نی شد و بدون حتادهی ھم پنیارمیک.  شدم ادهیپسر مردم برداشتم و پ

 و بعد ھم بھ عمارت می کرددی وقفھ خری ھفت شب بی ھاکیتا نزد. وارد پاساژ شد 
 با تعجب بھ  شدن بھ ساختمون عمارت صداھا کم کم بلند شدکیبا نزد.  میبرگشت

 دختر و ھی با میوارد عمارت کھ شد.  داشتی کھ خونسرد گام برمردم نگاه کنیارمیک
 ما بلند شدند و پسر دنیبا د.  ھم بھ ھم داشتند رو بھ رو شدم یری نظیپسر کھ شباھت ب

بھ بھ :  رفت و گفتنیارمی کھ تا کمر خم شده بود بھ سمت کی در حالیبا مسخره باز
 دهی ندری آرام خنی اری رو تخم چشم حقدمق... دیخوش اومد....... اعظم نیارمیجناب ک

 و من نیارمی بھ کی حرف سر بلند کرد و چشمکنیبا زدن ا.  دی زده گذاشتگری جز جی
 دختر از ھی غی جغی جیبا صدا. بود زد نی فکم مماس با زمطنتی ھمھ شنیکھ از ا

 یف کھ بعد از معریکھ بھ طرف پسر یحالت دانلود دراومدم و بھش نگاه کردم درحال
 گریمن جز ج:  گفت ی داشت ھمزمان ھم می برمزی خانھی اسمش کدمیکردنش فھم
 ھم انیک.  زده رو بفھمونمگری آدم جز جی واقعی تا بھت معنسای ؟وادمی ندریزدم؟من خ

 تا از دست خواھرش در امان باشھ با حالت بچگونھ داد دی دوی کھ دور خونھ میدرحال
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 داد یا.  گلت رو کشت ی پسر مثل دست دتین ترشی کھ اییمامان ،مامان ؟ کجا: زد 
ماھم !! ترسناک نجات بده ی عجوزه نی منو از دست ایکی......... ھوار یا..........

اشک از چشمامون  دو تا عجوبھ نی و از دست امی بودستادهیھمونطور وسط حال ا
 و گوشاش ینیبھ آرام نگاه کردم کھ از ب.می کردی نگاه ماشونی بھ مسخره بازختیریم

 عرق رو مبل افتادند سیباالخره انقدر دنبال ھم کردند کھ ھر دو خ. رونی زد بیدود م
 چقدر نمیاه اه آرام پاشو بب:  برنداشتھ بود چون گفتطنتی ھنوز ھم دست از شانیاما ک
بعدشم بھ طرف من و .  نمی پاشو گمشو تو حموم ببیعق حالم رو بھ ھم زد.  یدیبو م

 کھ دو تا دستاشو رو ی در حالی مصنوعی ھی با لحن مسخره  و گرو  برگشتنیارمیک
 ی خدا ، دونھ دونھ اعضایا:  لرزوند گفت یصورتش گذاشتھ بود و شونھ ھاش رو م

 قصاب خوادی مستیمھم ن.  بفرست نی ای خواستگار براھی فقط کنمیبدنم رو اھدا م
باشھ،گرد و قلمبھ باشھ  باشھ ،بقال باشھ،الت ولوت باشھ ، اصال خر باشھ ،کوتولھ

 ببره ما از رهی رو بگنی دست اادی سومش بکشھ باال،فقط بیشلوارش رو تا لوزه 
 کھ می خوای بھا ھم نمری و شھی بوسم،مھریمن دست اون آدم رو م. میدستش راحت ش

 رو برنگردونھ نی اگھی کھ دنی بھش بھ شرط ادمی ھم اضافھ میزی چھیزه من  تاچیھ
.  شود ی نمضی تعوای شده ھرگز پس گرفتھ یداری جنس خرکالم آقا اصال ختم.

 تحمل نکرد و رو ش افتاد و شروع کرد بھ گھی آخرش آرام دیبا گفتن جملھ !!!!!
 یآ:  گفتادی برونی دست آرام بری از زکردی ھم ھمونطور کھ تقال مانیکندن موھاش ک

 لی ھا دلدهی آثار ترشی زه بھ مومی اھدات کنادی ھمون خواستگارتم نی مرده ، الھلیذل
 ی الکل زنده بمونشھی تو شمتیبذار...... با برادر ی بد رفتارمیسی ھم بنوتیدگیترش

 کھ نیارمیمن و ک!!!!!!!! ندهی آی نسل ھای برای بشی ، درس عبرتننتی ببانیمردم ب
 می درازکش شده بودنی از شدت خنده رو زمگھید
 
 
 ''نیارمیک''

بعد از رفتن .  و کم کم مھمونا عزم رفتن کردند می و خننده خوردی رو با شوخشام
 بابا عادت داره قبل از خواب کتاب دونستمیمھمونا بھ سمت اتاق مامان بابا رفتم م

حت با مامان حرف بزنم و بابت  راتونستمیبخونھ و االن حتما تو کتابخونست پس م
.  مامان وارد اتاق شدم دیی و بعد از بفرمام در زدیضربھ ا. ارمیظھر از دلش درب

رفتم .  نشستھ بود و مشغول کرم زدن دست و صورتش بود ششی آرازیمامان پشت م
 ی سر؟یستیمامان بابت امروز کھ از دست من ناراحت ن: رو تختشون نشستم و گفتم 

  مھم باھاتون صحبتی مسئلھ ھی خواستم در مورد یم: ھ خوشحال گفتم تکون داد ک
 ی ازدواجم با پرتو مراسمی خوام برای بگم من میچجور....راستش اممممممممم. کنم 

 چھ گھی دنی ؟ ای شدوونھید:  مامان چھار تا شد و گفتیچشما!!!! بدم بیرو ترت
 عی رو داشتم پس سری عکس العملنی راستش انتظار ھمچ؟؟؟؟؟ی بکنیخوای کھ مھیکار

 ھم سن و سالش دوست داره با ی از دختر ھایلی دختره مثل خھیمامان پرتو ھم : گفتم 
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 کھ چشماش یمامان در حال.... نداره یادی از نظر من کھ انتظار زی کنیجشن عروس
 ؟؟؟؟خب راستش ھدف من از یی باور کنم تو بھ فکر پرتویعنی:  گفت کردی مزیرو ر
 ی مھناز بود اما پرتو ھم متی فقط و فقط خورد کردن شخصی عروسنین اگزفت

سرم رو بھ عالمت مثبت  .... باشھی خوبی بھونھ گرانی کردن دی را ضی براونستت
 ؟ ھی باره چنی نظر اون در انمی ببکنمیباشھ با پدرت ھم صحبت م: تکون دادم کھ گفت 

بلھ فقط ھر چھ :  فکر کردم و گفتم ی کم؟ی بزنی ھم مونده کھ بخوای اگھیحرف د
 گونش دنی گفت و منم بعد از بوسیباشھ ا!!!!  مراسم انجام بشھنی خوام ایزود تر م

 . اومدم و بھ سمت اتاق خودم رفتمرونی از اتاق بریوگفتن شب بھ خ
 
 
 ''پرتو'' 

 خودمو دی جون گفت کھ بامی مرلرزه،امروزی دستام می خورده از فشار عصباعصابم
 بھ من ی عالقھ و عشقچی ھنیارمی کدونمی مراسم ازدواج آماده کنم اما خدا من میابر

 پسره نی ایاز وقت...  بکشم زی نفرت انگنی از دست ادی بای خستھ شدم تا کاینداره خدا
 از ی و چجوری از کدونمی رو کھ نمییاشکا....  ھ من رفتیاومده آرامش از زندگ

 دو ساعت تمام یعنی ی بھ ساعت کردم واینگاھ و پاک کردم ختنی رنییچشمام پا
   ؟؟!!کردمی مھیداشتم گر

 بھ غذا سر بزنم از دی رفت باادمی درست کرده کھ ی پسره واسم مشغلھ فکرنی انقدریا
 افتاد من از االن بھ بعد ادمی رو حس کرد رهی دستگی کھ دستم سردنیتخت بلند شدم ھم

  خونمنیخانوم ا
 بلند ی رو تخت و با صدامی قبلی راه رفتھ رو برگشتم نشستم سر جای اشکی چشمابا

  ھی گرریزدم ز
  خوامیم....  مو... یقبل....  ھیزندگ...  من...  ای... خدا
 شده بود نی سنگیلیسرم خ....   باز کنمتونستمی چشمامو نمگھی کردم کھ دھی گری قدربھ

 ی رو کھ از وقتیداشتم تمام اتفاقاتخواب نبودم ....  چشمامو بستمدمیرو تخت دراز کش
...   دفعھ در باز شدھی کھ کردمی پاشو گذاشتھ بود تو عمارت و مرور منیارمیک
...   چشمامو محکم رو ھم فشار دادمنیارمی کیبا صدا  چشمامو باز کنم کھخواستمیم
 چفت یصدا....  ی بابا خوابیا)   ارومتریبا صدا... ( خواستمیم.. پرتو: نیارمیک

 نیی ھنوز تو اتاقھ پادمی خاص عطرش ھنوزم تو اتاق بود فھمیاما بو... شدن در اومد
 بستھ نگھ امو کردم چشمیدستش کھ نشست رو موھام سع... رفتن تختو حس کردم

..  اما...  خوادیدلم نم.. من ... تونمیمن نم:  زدیانگار داشت باخودش حرف م...  دارم
 نفسش کھ بھ صورتم یگرم...  یکنیم..  انتیبھ من خ..  .توھم...  یتو ھم مثل ھمون

 پلکام مثل فنر می قلوه ای لبایخورد باعث شد تعجب کنم اما با قرار گرفتن لباش رو
 دستش در رم کھ دوتا ری کردم از زی سعخوردی خشونت داشت لبامو مبا... دنیپر

..   جام جم بخورم ازتونستمی،تو حصار تنش بودم نم..دستاشو گذاشت دو طرف صورتم
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 لبان ونی کھ لب باالشو منی کنم ھمشی ھمراھکردیکم کم حرارت لباش داشت وادارم م
 رو کھ اومده بود و ی کستونستمی صداش کنم کھ نداشت نمخواستمیگرفتم در باز شد م

 یتازه تونستم مھناز کھ با چشما..   صدا دار ازم جدا شدی بوسھ ھی بانیارمی کنمیبب
 از جاش تی و با عصباندی بوسمویشونی پنیارمیک...  نمی و ببکردی بھمون نگاه میاشک

 و نیی پایندازی کھ سرتو مثل گاو مستی اخورت ننجایا: بلند شد و رو بھ مھناز گفت 
 دادش منم ی با صدا؟؟؟؟یدیفھم... تویای مینجوری آخرت باشھ ایدفعھ ...   تویایم

 نیارمیک...  رونی سر تکون دادم از در رفت بی اشکیمھناز با چشما..  دمیاز جام پر
 قشوی عمی نفس ھایصدا...   و سرشو تو دستاش گرفتنیھمونجا نشست زم

 رونی بھ من از اتاق رفت بی نگاھمی نی بو از جا بلند شدتیبا عصبان...  دمیشنیم
 
 

 ی بسوزی کھ خودت درستش کردیشی آتنی تو ادی مھناز خانوم حاال حاال ھا بانھی اآره
 وقتھ کھ یلی خانوم سرم رو بلند کردم و متوجھ شدم خرهی نی با صداد؟ی داریآقا کار_

 یراھرو رو ط. نھ : تکون دادم و گفتم یسر. سادمی در اتاق پرتو وای جلوفیبالتکل
 داشتم یبی حس عجدنشی افتادم موقع بوسشیچند لحظھ پ ادی. دمیکردم و بھ اتاقم رس

 لبم ی دستم ور باال آوردم و رواری اختیب. از کف دادم اری اختھوی چم شد کھ دونمی،نم
 نجابتش ی ھمند و مھناز ھم روزھی جنس مونث شبی فکر کھ ھمھ نیگذاشتم اما با ا

 چشمام رو بستم دمیکش  تخت درازیرو.  بھش فکر نکنمگھی کردم دیمثل پرتو بود سع
 دختره قصد نداره نیا....................رینھ خ.  پرتو نقش بست یو پشت پلکام چھره 

 کردم پسش بزنم اما عاقبت ی بھ سرم زد سعی ایطانیفکر ش.دست از سر من برداره 
 پول و فی بپوشم و بعد از برداشتن کی شد و باعث شد با عجلھ لباس مناسبروزیپ

 موتی رو روشن کردم و تا پشت در عمارت رفتم ،رنیماش.  بشماطیح ی راھچییسو
دستم رو بوق گذاشتم کھ . احمد رو وادار کنم در رو برام باز کنھ خواستمیداشتم اما م

اشاره کردم کھ در رو باز کنھ با حرص در .  دی پررونی بیداریاحمد ھراسان از سرا
 دمی دنھیی زدم و از آرونی از عمارت بییرو باز کرد و من بعد از زدن لبخند دندون نما

 پولم رو باز کردم و دنبال کارت مغازه گشتم فیک. کھ از شدت خشم قرمز شده بود
 ستی بکینزد. ستی جا دور ننی از اادیخولھ ز.... کردم و آدرس رو خوندم داشیپ

 و ردمدر رو باز ک.  شدم وبھ طرف مغازه رقتم ادهی پنیاز ماش.  تو راه بودم ی اقھیدق
 و معلوم کردیا م پشتش بھ من بود و داشت چند تا کارتون رو جا بھ جدیحم. وارد شدم 

 زده بھ رتی ح؟؟؟؟؟؟؟یخوایکمک نم:  شدمکیبھش نزد.  ورودم نشده یبود متوجھ 
بھ بھ :  دی بھ حالت نرمال در اومد و بھ آغوشم کشھیسمتم برگشت و بعد از چند ثان

 یدادی خبر بھ من مھی دی نبای نامرد نالوت؟ی برگشتی ک؟  جا کجانیداداش شما کجا ا
 انداختم نییشرمنده سرم رو پا!!!!ی برگشتی کمیدی نھ فھمی رفتی کمیدیواال ما نھ فھم

 ی ؟ خانومت خوبھ ؟ تو راھی خودت خوبی خواد خجالت بکشیحاال نم: کھ گفت 
 از شدت گھی دنباریا.  مینھ داداش جدا شد:  بھ افکارش پوزخند زدم و گفتم د؟یندار
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 انقدر زدمی حرف میچطورممکنھ؟ آخھ ھر وقت باھات تلفن_.  فتادیتعجب داشت پس م
 دمی حرفش رو نگفت منم کھ دیادامھ .......... کھ منیزدیبا شوق ازش حرف م

 االن میزنی بعدا با ھم حرف مدی حمالی خیب:  گفتم زهیریاعصابم داره کم کم بھ ھم م
 .  جامنیا ی اگھی دزی چیبرا
 
 

 زدم و گفتم ی لبخند مرموزمیطانی شی نقشھ ادیبا ! متم در خد:  تکون داد و گفت یسر
 ی حاال چی و صوت عالری تصوتیفی با کخوامی مکی کوچی مدار بستھ نیدو تا دورب

 کدوم اون چی ھی داد ولحی تو دست و بالت ؟؟؟؟؟؟چند تا آورد و دربارش توضیدار
 ھی بھ انبار رفت و شمی نمی کدوم راضچی بھ ھدی دیوقت. خواستم ی نبود کھ من میزیچ

 کی کھ از کف دست کوچنی دوربھیدرش باز کرد و . بزرگ با خودش آورد یجعبھ 
 کار روش انجام داد و ی سرھیبردش اون پشت  .  آورد رونیتر بود و از تو کارتون ب

 ؟ ورهچط! نظر شما در مورد اندازش ونھیمی خوبھ فقط مزشمیسالمھ ، ھمھ چ: گفت 
انگار حرفامو از . خواستم ی بود کھ من میزی ھمون چقای بودم دقدهی؟؟؟؟پسندیپسندیم

 ی رو سفارشنای دوربنی ،ای مواظب باشیلی خدیداداش با: تو چشمام خوند کھ ادامھ داد
 دارم بھت یقمی ، چون رفھی انتظامیروی و مختص بھ نمیاریاز خارج از کشور م

 ی ؟ سرگمی می کھ چیدونیم.  ممنوعھ ی نظامریغ  فروختنش بھ فردی ولدمشیم
 رو بھم باد داد رهی قرار بگدی کھ کجا بانی کھ طرز استفاده و انیتکون دادم وبعد از ا

.  روندم ی زده بھ سمت عمارت مجانیھ.  رونیباھاش حساب کردم و ار مغازه زدم ب
 داشت ازعمارت کھ دمی مامان رو دنی در ماشی  جلودنیبا رس!!!!! چھ شودای خدایوا

 ی دودمھی ننشی ماشی ھاشھی ھم کنارش نشستھ بود اما چون شگھی نفر دھی شدیخارج م
سالم :  و گفتنیی رو داد پاشھی من توقف کرد شنی ماشدنیبا د! ھی کدمیبود درست نفھم

 احتماال تا شگاهی آرارمی از اون ور ھم مدی خررمیمامان جان ،من دارم با خانومت م
 من و پرتو ھم با دی شد شما شامتون رو بخورریاگھ د.  میگردیھشت برم ساعت ھفت و

 ی و مستی چند ساعت پرتو خونھ ننکھیمنم خوشحال از ا......میخوری میزی چھیھم 
 سرسرس وارد ی خداحافظھی کنم با کلھ قبول کردم و بعد از فیتونم راحت کارامو رد

 قبل احمد ی دفعھ ھم مثل دفعھ نی اود داشتم کھ برام مھم نبجانیانقدرھ. عمارت شدم 
 یکس. در عمارت رو کھ باز کردم بالفاصلھ بھ طرف اتاق پرتو رفتم . رو جز بدم 

 وارد اتاق پرتو شدم و در رو عی نبود منم از فرصت استفاده کردم و سریاون حوال
 پام ری رو براشتم زششی آرازی میصندل. در رو ھم قفل کردم نانیمحض اطم. بستم 

 ی رو با بدبختچھی دریی ازقسمت  باالی کولر کمی چھیو بعد از باز کردن در ذاشتمگ
 ی جھی اومدم و بھ نتنییپا.  رو بستم چھی رو کار گذاشتم و دوباره درنی و دوربدمیتراش

 و جمع کردم لمیوسا.  و تو چشم نبود عیدست کم ضا. خوب شده بود .  شدم رهیکارم خ
 نبودم وونھید....بسم هللا . کردم نی دوربی حوالھ یک چشماق رفتن از اترونیوقبل از ب



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 39 

 لپ تا پ و چک یبھ اتاقم رفتم و بعد از نصب برنامھ رو . کھ بھ حمد خدا اونم شدم 
 . دمی راحت خوابالی با خستمیکردن س

 
 
"                                                                                                                                                                                                                                                  پرتو"

 ی نگاش مدی دی اومد وقتنیی جون از پلھ ھا پامی نشستھ بودم کھ مری وی تیپا تو سالن
 لمیبعد از تموم شدن ف.  می نگاه کردلمیکنم بھم لبخند زد و اومد کنارم نشست و با ھم ف

 می اومدنم مرنییحاضر شدم و با پا.  منم قبول کردم دکھی خرمی داد با ھم برشنھادی،پ
. اشاره کرد کھ دنبالش برم .  بود ستادهیدر منتظر من ا یجون ھم حاضر و آماده جلو

 کھ با زنھی چراغ منی کدوم ماشنمی رو زد منتظر بودم ببموتی رفت ورنگیبھ پارک
 می ؟ مرای ھمھ ثروت ؟ پرشنیبا ا. نی زمدی مورد نظر از تعجب پام چسبنی ماشدنید

 شد نیو سوار ماش  کردی با سرخوشی خنده ادی من رو دی بھت زده یجون کھ چھره 
 نداره یلی داره دلی آدابھی ییھر جا! تعجب نکن:  جون گفت میمنم سوار شدم کھ مر

.  ارمی برونی بنگی رو از پارکیونی چند صد ملنی رفتن ساده ماشدی خرھی یمن  برا
 لی قبنی از اای شدم ی دعوت می مثال اگھ مھمانکردمی کاررو منی صورت اھیدر 

 کنم ی کارنی ھمچنمی بی صالح نمیاما در حالت عاد.  بودونیمسائل در م
 نی ترجالب بود اشی کھ بیزی چیول.  خانواده برام جالب بود نیافکار ا...............

 وقتا ی کرد کھ گاھی فرق می بھ طوری زن و مرد منطقنی با انیارمیبود کھ اخالق ک
 با آقا ادشی شباھت زلیلاما بھ د. ستی خانواده ننی ای واقعی بچھ دی شاکردمیفکر م

 کھ دسمیبھ در عمارت رس. گرفتی جون بالفاصلھ از افکار خودم خندم ممیفرھاد و مر
 ی جورھیبعد از اون روز .  رومو کردم اونورعی سرمی رو بھ رو شدنیامی کنیبا ماش

اما . کنمی مکاری و بفھمھ دارم چنھی خواستم منو ببیاالنم نم.  دمی کشیازش خجالت م
.  بھ اطالع شازده رسوند ازوی تا پری و سنیی پادی رو کششھی شجون میمر

 داخل رفت ما ھم نیارمی با ھم حرف زدند و کیکم.....زرششششششششششششششک
 چی ھدنی خرتی گشت زدن تو پاساژھا و در نھایبعد از کل.  میدوباره حرکت کرد

 چرت جانانھ ھی  خونھ ومیری  االن منکھی و من خوشحال از امی نشستنی ماشزتویچ
 منظره دنی چشم باز کردم اما با دنیبا توقف ماش. کردمی نگاه مرونی از پنجره بزنمیم

بعلھ طلوع اسم .. ضد حال یمرس" ...........طلوع" شد زونی جلوم چھرم آوی
 گھی دیول.  جا نی اارندیبھانھ بود تا من رو ب... و دیپس بگو کال از خر.  بود شگاهیآرا

 کرد و گفت اصالح ی جون من رو عروسش معرفمی تو،مرمیباھم رفت.  د نبویچاره ا
.  دهی ندیزایبھ حق چ....وااااااا. بادقت بھ صورتش نگاه کردم.  خوادیکامل صورت م

 و یخب دارندگ......ی صورتش معلوم بود تازه اصالح شده ولتیفیازرنگ و ک
 صورتم سرم رو بلند کردم کھ و افتادرھی ساھی فکرا بودم کھ نیتو ھم.  گھی دیبرازندگ

 افتاد قراره میتازه دوزا.  ستادهی دستشھ باال سرم انی کھ موچی در حالی خانومھی دمید
 آه و نالھ بالخره اصالح ابرو صورتم تموم شد و یخالصھ با کل.  ارنی سرم بییچھ بال
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 ینم  بھ خونھ اطالع دادم شامدنیبا رس.  می داد بھ خونھ برگردتی جون رضامیمر
 .دمی نفھمیزی چگھیخورم و با ولو کردن خودم رو تخت اتاق ،چشمام رفت و د

 
 
 ''نیارمیک''

 ربع در حالت دانلود بودن باالخره ذھنم شروع بھ ھی خواب کھ بلند شدم بعد از از
 بھ طرف لپ تاپ پرواز کردم و بعد از روشن بای نقشم افتادم ، تقرادیپردازش کرد و 

 واضح ری تا تصودی طول کشقھیپنج دق.  کد رو زدم و وارد برنامھ شدم ستمیشدن س
 صدا ھاش ستمی رو بعد از وصل کردن بھ سردم ھدفون رو در آوزی میبشھ ،از کشو

 زد ،با ی ، قلبم تو دھنم ممومدی از شرشر آب می کمیلی خیاما صدا. ھم واضح شد 
 دمی دی ھم می قانونری غلمی فھی ی وقتی بگم حتدی بای و با شرمندگاهیخجالت ،روم س

 از حموم دادن تی باالخره پرتو خانوم رضاقھیبعد از چھل و پنج دق.  نبودم ی طورنیا
 کھ حموم کردنشون انقدر کنندی مکاری دخترا تو حموم چنی ادونمیمن نم. رونیاومدند ب
 از حموم اومده بود ی با چھ وضی لپ تا پ نگاه کردم ولیبھ صفھ . کشھ؟یطول م

 نی دوربھی ادی مرهیگی مثل من کرمش میکی یگیخب آخھ دختر خوب نم!!!!!! رونیب
 دهیخانوم حولھ رو بھ صورت دکلتھ پوش! ؟؟؟؟بعلھ نھیبیرو م ی تو اتاقت ھمھ چزارهیم

 زدیآمپرم داشت م.  از زانو بھ بعد برھنھ بود نییبود کھ از باال سر شونھ ھاش و ازپا
 ی زندگنینکنھ حاال ھوس کنھ لباسش رو ھم عوض کنھ؟ خاک تو مخم  کھ تو اباال ، 

 کنھی لباس عوض مادی مبعدش  حمومرهی کھ میخب کس! گھی نموند دی ازش باقیچیھ
 بھ طرف حموم و رفت تو رختکن گردهی داره برمدمی فکرا بودم کھ دنیتو ھم!گھید

 اومدنش نتونستم تحمل کنم ولپ تاپ رو بستم و نفسم رو با رونیبھ محض ب!!!!!!!
 پسر بچھ ھیشدم مثل .... پسرایبھ خودت ب! ھی چھ وضگھی دنیا!  دادم رونی بیکالفک

چون . دمی رو ندشی ھمون بھتربقنمیبی مکنمیالبتھ االن کھ دارم فکر م.....ھ ھجده سالی
 از اتاق پرتو یا صبح سھ نفر کنترل نفسم دست خودم نبود و امکان داشت فردگھید
آخھ آدم عاقل تو کھ !!!! خودشی براھی دختره ھم خجستھ انی ایول.... میای برونیب

 یدی پوشی شلوارتم ھمون جا مبلوز خب...... یدی رو تو رختکن پوشرتیلباس ز
  بود ؟؟؟؟ی اومدنت چرونیب!!!! گھید
 
 
 ''پرتو''

 کھ آقا فرھاد  گفت بچھ ھا کم کم تدارکات مراسم ازدواجتون رو می شام بودزی مسر
 .دیجور کن

 مھناز یمگھ عده .  میری مراسم بگدیآخھ چرا انقدر زود ؟ اصال چرا با. کپ کردم علنا
آقا فرھاد تک . آخرش رو بھ زبون آوردم ی تموم شده ؟نا خودآگاه جملھ نیارمیو ک
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 دی باشغھی مدت صھی نیارمی اما قراره تو  و ک تموم نشدهزمینھ عز: کردوگفتیخنده ا
 .دی بھ محرم بشی و رسمی عقدصورت و ھر وقت عدشون تموم شد بھ

 .....  بعدی برامیخوب چرا مراسم رو نذار_
 ی جلوشون کم مدی رفت تو ھم اما منم نبانیارمی کی حرف من بھ وضوح اخمانی ابا

 .آوردم
 دیری مراسم تون رو کجا بگدیخوای مدی فکر کرد بچھ ھایراست:دیآقا فرھاد دوباره پرس 
 ؟
 . می مراسم رو تو عمارت برگزار کنمی گرفتمیبلھ بابا من و پرتو تصم_ نیارمیک

 کشھ مرد گنده تو چشم باباش نگاه یخجالتم نم.... ی جون عمت با من مشورت کردآره
 . گھی کنھ دروغ میم

  ؟دی گرفتمی تصمی مراسم چیدر مورد برگزار:  جون رو بھ من گفت میمر
 عمارت  اطی حمیبلھ ، قرار گذاشت: جواب بده و زود گفتمنیارمی دفعھ اجازه ندادم کنیا

 . میرو بھ مردھا و داخل خونھ رو بھ خانوم ھا اختصاص بد
 نبود چون بدون نشون دادن عکس ی اونم ناراضنکھی نگاه کردم مثل انیارمی کبھ

 . مشغول خوردن غذاش بودیالعمل
 
 

 زی ،از پشت ماطی اشاره کرد برم حنیارمی خواستم برم باال کھ کی از خوردن شام مبعد
بھ محض . اون جا تا باالخره اومد ستادمی اقھیچند دق.  رفتم اطیبلند شدم و بھ طرف ح

 بھ اون قسمت دنیبا رس. اومدنش دست من رو گرفت و بھ طرف قسمت ممنوعھ برد 
 .  کھ اون جا بود نشستی اکلبھ ی پلھ ھایدستم رو ول کرد و رو

 ی خواستم کسی جا چون باھات حرف داشتم و نمنیتعجب نکن آوردمت ا_  نیارمیک
 ی خونھ رو معموال کسی جانی ای سر برسھ ولیاون جا امکان داشت ھر کس. بشنوه
 . ادی اگرم بلھ جرات نداره بای ستیبلد ن

   سر اصل مطلب من سردمھی برشھیم_
 زجر دادن ی من برای بدونگھیفکر کنم تا االن د......اصل مطلب ؟اممممممم_ نیارمیک

 مھناز قراره با تو ازدواج کنم درستھ ؟
 ی وصلت راضنی کھ تو ام نسبت بھ ادونمی منمیا: رو تکون دادم کھ ادامھ دادسرم

 .  یستین
 . ستمی ازدواج موافق ننی درصد ھم با اھی یدرستھ من حت_
 خوام یمن نم. نسبت بھ روابط ما شک کردند نای مامان ایدیا حاال فھم ،حتما تنیبب_

 مادر شی جمع و پی بھ بعد تونی خوام از ایم.  مھنازه ھیفکر کنند کھ ھدف من نابود
 . می مثل عاشق معشوقا رفتار کنیعنی.  می داشتھ باشیپدرم روابط بھتر

 باشھ اما فقط تو جمع_
 . ازم دور شدی آرومری برام تکون داد و با شب بھ خیسر
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  امروز چرا انقدر آروم و با آرامش بود ؟نی ھم شده بود اشتری حاال بتعجبم
 
 
 نیارمیک
 رفتارم تعجب کرده من اون نی از عدونستمی ازش جدا شدم می آرومری شب بخبا
 شده ام جی گگھیخودمم د....  زدی با اون روش باھاش حرف مشھی نبودم کھ ھمینیارمیک

 یکیھم دوس دارم تا حد مرگ بزنمش چون زنھ و ..  باھاش رفتار کنمدی بایکھ چجور
 دی من بایول... تو ناز و نعمت نگھ دارمش  تا آخر عمرمخوادیمثل مھنازه ھم دلم م

 مدت بابت نی تو تمام امی مشغلھ فکرنکھی از ایبا راحت.. رمیانتقام غرور شکستم رو بگ
...  بوده از پلھ ھا باال رفتم در اتاق و باز کردم و خودمو پرت کردم رو تختنیھم

وا ..  روشن کردم  اتاق پرتو رونیناخودآگاه دست دراز کردمو لپ تابو برداشتم دورب
  تخت در اومدری از زدمی دفعھ دھی..کجاست؟  

 جی من گیوا..   کرگدن بازهنیعدھنش کھ ..  کنھی چرا داره بپر بپر منیا...   هللابسم
 کرم غشی جیرو زدم صداon ی دکمھ نکھیھم.. نچ...  ھارو روشن نکردمکریچرا اسپ

 بھ سرم ثانھی فکر کامال خبھی.. دمیشنی مارمولک گفتنشو می صداغاشی جونیم.... کرد
م  تخت بلند شدی بپراش نگاه کردم با آرامش تمام از روپر بھ بری دل سھینشستم ...  زد

 نعره ی صدای کسمی سومیخداروشکر منو پرتو طبقھ .. ومدی مغشی جیھنوز صدا
 سی دو پدمی پوشی ورزشی و شلوارک تا زانوشرتی تھی با کمال آرامش دیشنیھاشو نم

باالخره   گرفتم وی گرفتم حدود ده دوازده تا سلفگریعطر زدم و چندتا ژست ج
 غشی جی صدابای زیلی بھ در اتاق پرتو خدمی رسرونی دادم و از اتاق زدم بتیرضا

 دیکل...   در کردمی رهی بھ دستگی؟؟؟ نگاھ.رونی بادیمن موندم چرا از اتاق نم.. ومدیم
 تو قفل یدی کلشھی باز نمنی کردم چرا انیی رو باال پارهیدستگ!   دره؟؟نطرفیچراا

پرتو با ...  با شتاب بغلم کردیکی با باز شدن در حس کردم کردم چرخوندم و در باز
 پاھاشو دور کمرم و دستفروش دور گردنم حلقھ کرده بودو داشت تو ی اشکیچشما

 ناخودآگاه دستامو محکم دورش حلقھ کردمو بھ خودم فشارش دادم کردی مھیگردنم گر
 نجامیمن ا... آروم باش... سیھ: و گفتم 

 
 

 داشتم آرامش ی رو کمر و موھاش سعبا نوازش دستام. دی لرزی داشت تو بغلم مھنوزم
 ی لرزش بدنش قطع شد و بدمی دھوی دیلرزیاما ھنوزم داشت م.خودم رو بھش القا کنم 

گذاشتمش رو تخت .  کھ با دستام مانع از افتادنش شدم نی افتاد رو زمیھوش داشت م
 دیام داشتم نا گھید.  شدی مدایحاال مگھ پ. بستم  و کمر بھ قتل مارمولک مادر مرده

 لحظھ تصور کردم ھی ره ی کنار دست پرتو داره راه مبای رو تخت تقردمی کھ دشدمیم
 بھش یبا دستمال کاغذ.  کردی پاره مکھی بود قطعا من و خودش رو تداریاگھ االن ب

 حالم بھ ھم داشت  دستمری زیزی از حس لی ولرمیباالخره موفق شدم بگ. شدم کینزد
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 حموم گھیآخ اگھ پرتو بفھمھ د.حموم اتاق رو باز کردم و پرتش کردم تو چاه . خوردیم
 دستم فرار کرد ری از زیزی چرهی کھ با گرفتن دستگرونیخواستم از اتاق برم ب.  رهینم
!!!!!   بود اه  اهیکی دو برابر اون یکی نی از کجا اومدند؟اگھی دنای باباااااااا ایا. 

 آب ری رو ھم زیکی نی کمر شکن و لطف خدا تونستم سر ای ای با سخت کوشباالخره
 دختره از خواب نی وقت اھی شدم ،گفتم مونی کھ پشرونیخواستم از اتاق برم ب. کنم

 خواب ی ملت رو بنھیبی از اون موجودات چندش آور رو میکی شھ دوباره ی مداریب
 ھا رو چک کنم لپ تاپ رو نیاگھ بخوام دورب نمی نگاه بھ اتاق کردم کھ ببھی.  کنھیم

از اتاق خارج شدم اما در رو .  ھی خوبی جاششی آرازیم.  کردم دایخب پ. کجا بذارم 
.  پرتو شی آرازی رو آوردم گذاشتم رو ملشیرفتم از اتاق خودم لپ تاپ و وسا. نبستم

 کردم تا پرتو عوارد برنامھ شدم اما صداش رو قط. ھا رو چک  کنم نی دوربخواستمیم
 نی ھمھ سال انی مھناز خانوم بعد از انکھیمثل ا!!!! جا رو نگاه نیبھ بھ ا.  نشھ داریب

 جلوتر لمی فی ؟ھر چکاریحاال اصال اومده تو اتاق پرتو چ. عادتشون رو ترک نکردند 
 چطور جرات کرده ی عوضی کھیزن.  دی لرزی مشتری دستان منم از خشم برفتیم

اما اونا کھ . ندارم ی دختره عالقھ انیدرستھ من بھ ا..... تو اتاق زهی برارهیجونور ب
 دونم فردا باھات یم. موضوع مھناز رو مواخذه کنم نی  با ھمتونمی دونند پس مینم
احمق از خودش ھم مدرک  .  کارت باشی جھی کار کنم مھناز خانوم منتظر نتیچ

بھ ساعت لپ تاپ نگاه کردم . دمیکش ی اازهیخم..... رو در دیکل...جرم بھ جا گذاشتھ 
 رو جمع کردم و خواستم از اتاق خارج لمیوسا.  دادی رو نشون مقھی و چھل دق٣ساعت 
 نیبا ا. معلوم نبود چند تا مارمولک تو شھ .  مارمولک مھناز افتادم ی قوطادیبشم کھ 

بغلش   لپ تاپ رو دور گردنم انداختم و بھ طرف تخت پرتو رفتم،خم شدم وفیفکر ک
خواستم خودمم اون طرفش دراز ......کردم و بردمش رو تخت اتاق خودم گذاشتمش 

 یدرستھ ذره ا.  ندازهی راه مدادی داد و بشھی صبح بلند مھوی.  شدم الی خیبکشم کھ ب
 ی فردا برنامھ دارم کھ نمیبرا.  ستمی نداره اما دنبال جنگ اعصاب ھم نتیبرام اھم

بھ محض .  دمی کنار تخت رفتم و روش خوابی کاناپھ بھ سمت. خوام خراب بشھ 
 . خواب فرو رفتمی خلسھ ھیافتادن چشمام رو ھم 

 
 
 " پرتو"

بھ ...   تکونشون بدمتونستمی بودند نمنی پلکام سنگی آروم باز کردم بھ قدرچشمامو
 بھ اطراف یچشمامو کھ تونستم باز کنم نگاھ...  باز و بستھ شون کردم یسخت

 رو ی اتفاقنی آخرکردمی میسع...  نا اشنا بود کم کم ترس بھ جونم افتاد طیمح....کردم
 مغزم قفل کرده ادی اما از استرس و ترس زارمیب ادیکھ قبل خواب افتاده بود و بھ 

 ھی....  زدم کھ خودم کر شدمیغی بودم کھ ناخودآگاه چنان جدهی ترسیبھ قدر... بود
 و اونطرف نطرفیا... نیی پادی از مبل کنار تخت پرنیارمی کدمیلحظھ د

 مجبور شدم....کردی ممی رفتاراش داشت عصبگشت ی میزیانگار دنبال چ....دیدویم
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آروم . دفعھ سر جاش خشک شدھی نیارمیک...  بزنمغی آروم کردنش دوباره جیبرا
کالفھ . چشماشم تکون نخورد ی نکرد حتی حرکتچی چون ھدیصداش زدم اما انگار نشن

 و نیی بھم کردو دوباره سرشو انداخت پایدوباره صداش کردم سرشو بلند کرد نگاھ
  داره رهی خرهی خنی تخت بوده کھ اریز ی چنمی ببخواستمی شد مرهی خشی قبلیبھ جا

 با نیارمی شده کرهی خی بھ چنمی ببنیی کھ خواستم سرمو بندازم پانیھم. کنھینگاش م
 با دمی تو چشماش دوی دفعھ برق خوشحالھی...  رشو آورد باال و منو نگاه کردشوک س

 دو پرت  شدی و عسلی خودشو  بھم برسونھ کھ پاش،محکم خورد بھ عسلخواستیدوم
 پاشو با دست محکم گرفتھ ی کھی انگشت کوچکردوی بپر بپر منیارمیک.....متر جلوتر 

 کردم دستش رو ی نگران از جام بلند شدم و بھ طرفش رفتم و سعدادیبودو فشارش م
 ناخون انگشت نمیباالخره تونستم پاشو بب.  شده ی چنمیاز دور پاش باز کنم و بب

 .ود  تو گوشت پاش فرو رفتھ بکشیکوچ
 
 

 آشپز خونھ شاتوی رفتم چند وقت پرونی لحظھ نگاش  کردم و بعد با شتاب از اتاق بچند
 و پنبھ نیرفتم تو آشپزخونھ و از تو جعبھ بتاد.  بودم دهی دھی اولیمک ھا کی جعبھ ھی

 رو تخت دراز نیارمی کدمی ددمیبھ اتاق کھ رس.  برداشتم و رفتم باال گھی دزیو چند تا چ
 در چشماش و باز یبا سر  و صدا.  صورت تا شده رو چشماشھ  و آرنجش بھدهیکش

 .نھی شد تا بشزی خمی تخت نیکرد و رو
 .  یچھ عجب باالخره اومد_  نیارمیک

 گردم بعدم پانسمانش کردم تا ی نازک کردم و اول پاش رو ضد عفونی چشمپشت
 رو برگردونم کھ لیبعد از اتمام کارم خواستم بھ آشپزخونھ برم و وسا. عفونت نکنھ 

   منفجر شدمھویراه نرفتھ رو برگشتم و .  افتادم یزی چھی ادی
 ؟ی کردم دم صبحی کار می من تو اتاق تو چنمیبذار بب.. یھ.. یھ_
  ؟زمی عزادی ی نمادتی:  گفت ی با پوزخند و حالت مسخره انیارمیک
 . کردی شعور داشت مسخرم میب
 . ادی نمادمیواقعا :  فکر کردم و گفتم کمی
 منم بودم ی کھ تو تو اتاقت راه انداختھ بودی با اون باغ وحشادی نادتی دمیبا_  نیارمیک

 . ومدی ی نمادمی یزی کردم و چیمغش 
 ....... ودمی اومد ،تو اتاق مارمولک دادمی

 !آخھ مارمولک از کجا اومده بود تو اتاق من ؟ اتاق من کھ پنجره نداره_
  ؟یکنیتو بعد از خارج شدن از اتاقت در اتاقت رو قفل م_  نیارمیک

پس چھ طور متوجھ :  مثبت بھ چپ و راست تکون دادم کھ ادامھ دادی رو بھ معنسرم
  ؟ستی رو دره و  درت ھم فقل ندکی دی کلینشد

  اومده بود تو اتاقم ؟یاما آخھ ک! گفتی ، راست مکردمی فک باز داشتم نگاش مبا
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   فکر بودم کھ با صداش بھ خودم اومدمتو
 و مطمئن باش بھ ھی دونم کار کی تو فکر من می خواد آنقدر بریحاال نم_  نیارمیک

 .  دیحسابش خواھم رس
 خودش رو کنترل کنھ کردی می کھ سعی کرد و درحالی حرف بھم اشاره انی از ابعد

 !!!! امایالبتھ من راض.  ی تو اتاق من موندگار بشیالبتھ اگر قصد ندار: گفت 
دم حرصم در اومد و با از خجالت و ضعف خو.  کردم گونھ ھام رنگ گرفتھ احساس

 . یستی ھم نی آش دھن سوزنیھمچ: گفتم ییکمال پر رو
 با خشم ھوی. ینھ خوشم اومد راه افتاد: ھم گفت نیدر ھمون ح!یبلند و عصب.... دیخند

بھ !  ی آدم شدی گرفتم فکر کردلتی کلفت دو بار تحویدختره :بھ سمتم اومد و گفت 
 ھی یفکر کرد.  دمی نازت رو کشارمی رو در بی کھ حرص اون مھناز عوضنیخاطر ا

  نھ؟ھی خبرھیجا 
 بار کی: و گفت رونی من رو گرفت و پرتم کرد بی در اتاقش رو باز کرد و بازوبعدم

 من اظھار نظر ی کارای ، درباره ی من دخالت کنی ، تو کاری کننی بھ من توھگھید
   ؟انھی یدیفھم!  ینیبی بد میکن

  دمینشن:  ندادم کھ گفت یجواب
  دمیفھم: گفتم ی آرومی صدابا
   بلند تردم،ینشن:  گفت  ی دو رگھ ای صدابا
  دمیفھم:  دادم و گفتم ی ترشی دفعھ بھ صدام قدرت بنیا

 بلند تر:دی کشادیفر
  دست از سرم بردار..... ،ولم کن دمی ، فھمدمیفھم: گفتمغی افتادم و با جھی گربھ

 .  نشون نداد و در اتاقش رو محکم بھ روم بستی العملعکس
 
 

 ذاشتم ی مروزی خودمھ اگھ دری دختره ھم اضافھ شده اصال تقصنی خودم کمھ ایدردا
 چھ مرگشھ االن واس من نمی رفتم ببی پاره شھ و نمشی صوتیانقدر داد بزنھ کھ تارھا

 زنھیروعھ م باال چشت ابیگیلوس ننر تا بھش م.انقدر پررو و حاضر جواب نبود 
 یھفت؟؟؟؟؟؟ا.. کھ چشمم بھ ساعت افتادنییپا  صبحانھ برمیخواستم برا.  ھی گرریز
 من ی زدغی جی مثل اسب آبی شده بود اون طورتی چھ مرگستی کھ معبوم نیریبم
 لباس دنی رو بھ پشھ کشتن گذروندم و بعد از پوشی ساعتھی. .....یدارکردی رو بچارهیب

 کردم مثل یسع  زدم امای مقدار لنگ مھیبھ خاطر درد پام .  نییھام از پلھ ھل رفتم پا
 . مختص بھ راه برمنیبلیسی با دشھیھم

 سالم آقا_  خانوم رهین
 دمی کھ دقت کردم دی نشستم و مشغول شدم کمزی جواب سالم رو دادم   پشت مکوتاه

 .ستی از آثار مھناز نیاثر
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  خانوم؟رهین_
 بلھ آقا_  خانوم رهین 

  جا باشھ؟نی ادی کجاست مگھ االن نبامھناز_ 
 کردم دست و پاش رو گم کرد  چون با تتھ پتھ جواب داد احساس

 .....ققا.؟؟؟؟آقیچچچچ:
 ست؟یازت سوال کردم چرا مھناز تو آشپز خونھ ن_

 ......... راستش آقا مھناز خانوم اصال:  و گفت نیی انداخت پاسرش
 خانوم گھیمھناز د!  بگوی خالگھ؟مھنازی دھیمھناز خانوم چ: وسط حرفشو گفتم دمیپر

 . یچسبونی کھ بھ آخر اسمش پسوند خانوم مستی خونھ ننیا
 . ستی اسم خانوم ھم نقی تو ذھنم ادامھ دادم ، ھرچند الو
 و بھ کنھی مھناز اصال کار نمیعنینھ ..چشم آقا ، راستش مھناز خا:  خانوم گفترهین

 ی بود کھ دختر کوچولوشی دو روز پنیم ،ھکنھی ، پرخاش مدهیھمھ ھم دستور م
 ری دو نھ خوابوند زھی شد ،ی مھناز عصبکردی می داشت تو آشپزخونھ بازحانھیر

 .گوشش
 
 

 ی ھر غلطکنھی فکر مفتھی خودشی کھی ، زنشھی دود بلند مقمی از تو کردمی ماحساس
 رو خوب حانھیدختر ر.  گھی نمیزی ھم بھش چی انجام بده و کستونھیدلش بخواد م

 جا نی بامزه ، اون موقع کھ من از ای و تپلدی سفی دختر چشم ابرو مشکھی بود ادمی
.  کرده بودم ی بودم و باھاش بازدهی چند بار دھم  چند وقتھنیا. رفتم دو سھ ماھش بود

 مقدار تنده اما با بچھ ھا ھی رفتارم  نکھی ایجدا. دوستش داشتم. بود ینیری شیبچھ 
 کھ داره نھی اشتباه بھ اشتباھات مھناز اضافھ شد اونم اھیو حاال . ارم  دی خوبی ونھیم

.  از پرتو نشد یز، اما خبریمامان و بابا ھم اومدن سر م.  کنھی می بازریبا دم ش
 و با ییرای پذینشستم  رو کاناپھ .  خانوم تشکر کردم رهی اصال بھ من، چھ از نالیخیب

 من مامان و ستادمی و ھمزمان با استادمی افتادم،بلند شدم اشبی دادی.  ور رفتم لمیموبا
راستم دو  با دست.  بودند ییرای پذیچند تا خدمھ ھم تو. بابا ھم بھ طرف من اومدند 

 .  بلند بھ دست چپ زدم تا توجھ ھمھ بھم جلب بشھیضربھ 
 
 
 ھمھ گھی دی قھی تا ده دقدی کنی خدمھ اطالع رسانیبھ ھمھ :  رسا و بلند گفتم ی صدابا

با ..... رمیپذی رو نمیبتی و غری گونھ تاخچیھ....  کتابخونھ جمع شندیتو سالن جد
 ....  حضور داشتھ باشنددیھمھ با:  ادامھ دادم ی بلندتریصدا

ناخودآگاه رفتم ...  پر از تعجب بابا و مامان از پلھ ھا باال رفتمی توجھ بھ چشمایب
 ی ملوسی خنده ی دفعھ صداھی... اومد یو اتاق م از تییزمزمھ ھا... سمت اتاق پرتو

در ....   ملوس و پر ناز باشھنقدری پرتو ای خنده ھای صداشدیاز اتاق اومد باورم نم
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 اش نتونستم اخم افھی قدنیپرتو شوک زده بھ در نگاه کرد با د   دفعھ باز کردمھیاتاقو 
 ی خنده ی بعد صدایکم...  خندهری بلند زدم زی نگھ دارم و با صدامیشونیرو رو پ

 بچھ ھی بعد از اون ی بچھ اومد کمھی خالھ خالھ گفتن ی دفعھ صدا ھی.... پرتو ام بلند شد
خالھ دست و صورتمو :  گفت یحال خوشیاز حموم اتاق پرتو در اومد بچھ با صدا

 حانھی ریبچھ ....  دقت کردمیکم....  صورت منم مثل خودت گربھ بکشایشستم ب
:  بار اسممو صدا کرد نی اولی نگام کردو برایپرتو با شاد...م بود  خانو

صورت تو ... رو... شھیم:  زد و گفت یبا تعجب نگاش کردم کھ لبخند!! ن؟؟؟یارمیک
 ھی قبول کنم کھ خواستمی  از من و من کردنش خنده ام گرفت مم؟؟گربھ بکش.... ھم

... برم کتابخونھ برگردم بکش: خند گفتم  برم سالن کتابخونھ با لبدی افتاد باادمیدفعھ 
 گرفتھ شد اما دوباره لبخند زد و گفت باشھ آقا گربھ ھھ در یباشھ گربھ خانوم؟؟  کم

 رفتم بھ رونی پلھ رفتم از عمارت کھ زدم براه اتاق و بستم دوباره اخم کردم و بھ سمت
 بھ یدرو باز کردم نگاھ....   کتابخونھ شده بودگھی خونھ کھ االن دیمی قدنی زمریز

رفتم بھ ....  مھناز و احمدیخدمتکارا انداختم با چشمام شمردمشون ھمشون بودن حت
چند روز :   بلند شروع کردمیبا صدا...   دادمھی بزرگ اونجا و بھش تکزیسمت م

 بھ ینگاھ کردم و یمکث...  تو اتاق خانومم مارمولک انداختھی متوجھ شدم کسشیپ
 بودند بھ جز مھناز کھ ی ھمھ شون عادنمی حرفامو روشون ببیریھمشون کردم تا تاث

 خودش بگھ واال تا دوماه از حقوق ھ؟یکاره ک:  ادامھ دادم دیبا تاک...  بوددهیرنگش پر
 بلندم ھمھ ساکت شدن یبا صدا... شروع کرد بھ اعتراض کردن ھمھ.... ستی نیخبر

 دیگفتم اعتراف کن دینگفتم اعتراض کن: 
 
 
 ی کدوم از خدمھ حق ورود بھ طبقھ چیآقا ھ:  بلند گفت ی خانوم با صدارهی دفعھ نھی

 کردم از حانھی خانوم گرفتم و رو بھ ررهینگاه از ن... حانھیباال رو ندارن جز من و ر
.... راستش آقا:  جواب بده با من من شروع کرد دی بادی فھممینگاه پرسش

 اتاق پرتو دیکل... نیبھ خاطر ھم...  باال برمنظافت.. یبرا... نتونستم.. روزیپر....من
 ...من اونروز نرفتم باال...  دادم بھ مھناز... خانوم رو

از ترس و . بھ مھناز نگاه کردم . ارهی خودشم نمی بگو کار سرکار خانومھ و بھ روپس
شم دوختم با تعجب بھ نگام رو ازش گرفتم و بھ احمد چ.دیلرزیدلھره دست و پاھاش م

  ؟ھی زن کنی ایپوزخند زدم، حاال حاال ھا مونده تا بفھم. کردیمھناز نگاه م
 مھناز،کار توعھ؟:  جمع بھش گفتمی کردم بھ مھناز و جلورو

 نننننننمن.....من ،؟؟؟؟ ......_مھناز
  دوباره کارت لو بره نھ؟شدی باورت نم؟ی بھ تتھ پتھ افتادھیچ_

فکر : با حرص ادامھ دادم .....ز شد و دستاش رو مشت کرد  قرمی بھ آنچشماش
 ؟ کار کھ درست یکنی می دوست داری خالست کھ ھر غلطی جا خونھ نی ایکرد

 ،توی صورت برگ گل من کردی ھم کھ ناقابل حوالھ دهی کشھی ، یدی انجام نمیحساب
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 ی ببندم ولنای ای رو ھمھ امو اصال چشمزه؟ی من چقدر عزی اون بچھ برایدونیاصال م
 داشت شبی دی دونی بگذرم ؟؟ می کھ تو اتاق پرتو کردی از کار احمقانھ اتونمیمگھ م

 ؟یفھمی رو منای کرد ؟؟؟؟ اصال ایسکتھ م
 دونستم از شکستھ شدن یخوب م.  گرفت شی آخرم رو با داد گفتم کھ گرحرف

اما االن .   قبول کنھتونھی رو اصال نمیزی چنی و ھمچزارهی بگرانی دیغرورش جلو
 جلوش خم و ی روزھی کھ یی آدمای داشت جلوتشی ھم بود شخصی بد ترتیتو موقع
 ...... رگ میعنی مھناز ی برانی و اشدی شدند شکستھ میراست م

 کھ نا ادی بردم اونقدر زی ھمھ آدم داشتم لذت منی ای خرد شدنش اون ھم جلواز
 بھ ی و من حتمی دونستی ھمھ سال  فقط من و خودش منی رو کھ ایخودآگاه راز

 . بشندرهیمادرمم نگفتھ بودم رو بھ زبون آوردم کھ باعث شد ھمھ بھت زده بھم خ
 
 
خودت .  کنار اومدمتیبا ھمھ چ.  رو باختم ی با تو ھمھ چی مھناز خانوم تو زندگنیبب
 .  تو ھم کنار اومده بودمیی با نازایمن بدبخت حت. نوبت منھ گھیحاال د.  ی نداشتاقتیل

  نننننننییییییھ_
 بھم نگاه ی مامان بھ طرفش برگشتم دستش رو دھنش گذاشتھ بود و با ناباوریباصدا

 .کردیم
 مھناز رو تی شخصخواستمیدرستھ کھ م....من .  کھ زدم تعجب کردم ی از حرفخودمم

 ...... حدنی تا اخواستمیخرد کنم اما نم
 . ارهی آب قند بیکی_
 دمی کھ دیزی خانوم برگشتم و دوباره حواسم بھ مامان جمع شد اما با چرهی نی صدااب

 و دمیبھ طرف در دو.  تو بغل بابا بود و رنگش زرد شده حالیمامان ب. وحشت کردم
 پرتوووووووووو........پرررررررتو: صدا زدم ادیپرتو رو با فر

 .  رونی بدی از اتاق دودهی بھ بغل ،ترسحانھی در اتاق باز شد و پرتو  دختر رقھی دقھمون
 .  آب قند درست کنھی_

 ؟؟؟؟؟؟یییآآآآب قند ؟ووووواسھ چچچچ_پرتو
 .   مامانم حالش بد شدهگھیبدو د:  توجھ فقط گفتم ی استرسش شدم اما بمتوجھ
 ی بھ دست در حالوانی نشده لھی ثان٢٠.  بھ طرف آشپز خونھ رفت عی شد و سرمتوجھ

  شدداشی پزدی رو ھم موانی لاتیکھ داشت محتو
 
 

 مقدار رنگ و روش برگشت و حالش خوب ھی قند رو کھ بھ خورد مامان دادند ، آب
 گفتم و کتابخونھ رو یچشم. ھمھ رو بفرست برن سر کاراشون :صدام کرد و گفت.شد 
 در کتابخونھ بازوش رو ی جلورونی مھناز بره بنکھیاما قبل از ا.  کردم ی خالبایتقر

 نیارمیفکر نکن ھمون ک!!!!  جا تموم شدانی ای فکر نکن ھمھ چنیبب: گرفتم وگفتم
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 کس نتونستھ بود چیتا حاال ھ!  ؟ زخم خورده یفھمیمن زخم خورده ام م.....احمق قبلم
 گھی جا دنیاما ا. گمی مکیبھت تبر.  شکستم بده یاون طور کھ تو منو از پا در آورد

تموم شدن حرفم  بعد از.رهی جلوتر نمنجای انی از اگھی دتی زندگنیماش.....تھ خطھ 
 یبرگشتم بھ سالن اصل.  رونیبازوش رو ول کردم و از کتابخونھ پرتش کردم ب

بھ پرتو نگاه ....من و پرتو و بابا و مامان ..... میتو کتابخونھ فقط ما بود...کتابخونھ 
 حرکت متنفر بودم چشم نی بھ شدت از ادیجویرو مکردم از شدت استرس ناخوناش 

 . ارهی برونی کردم دستش رو از دھانش باشاره  بھش رفتم ویغره ا
 یبھ سمت صندل. دی کشرونی حرکتم بھ خودش اومد و دستاش رو از دھانش بنی ابا

 انداختم چون واقعا از نییشرمنده سرم رو پا.کنار قفسھ ھا رفتم و روش نشستم 
 .دمیکشیلت مروشون خجا

  استغفرهللا..... پسر ؟ اصال توی بود کھ کردی چھ کارنیا_بابا
 بھ جونت طالقش میفتاد ی میگفتی اگھ بھ ما می ؟ فکر کردبھی غرمیما شد_  مامان

 ی رو ؟؟؟؟فکر کردنای ای آخھ مادر چرا تو دلت نگھ داشت؟یری روش زن بگای ؟یبد
 شھ؟ی دختره عوض منی ما رفتارمون با ایاگھ بگ

 دونستم ی اون موقع کھ نمیاز طرف. شما رو ناراحت کنم خواستمیبھ خدا من نم_  من
 کھ بھ نی از ادمی ترسیبھ فکر غرورش بودم م.  ادی از آب در می آدمنیزنم ھمچ

 تو چشماتون شھیمن واقعا شرمندم روم نم.  موضوع برنجھ نیخاطر مطرح کردن ا
 . نگاه کنم

 
 
 "پرتو"

 دمی بحثشون فھمیشروی اما با پھی چانی دونستم جری نمقایبخونھ دق روز تو کتااون
 کرده اما خب انتی خنیارمیدرستھ بھ ک!!! بنده خدا .... یآخ!  شدهیمھناز باردار نم

 دست دنی بحثشون رو خاتمھ داد و با بوسنیارمیباالخره ک.......حقش نبوده مادر نشھ 
چقدر خوبھ کھ رابطش با !  کارش لبخند رو لبم اومدنیا با. مادرش از دلش در آورد 

 !!!! مادرش انقدر خوبھ
 "روز بعد ٢٠"
 ی می باشم ھدهینھ کھ نخواب.  دمی تا حاال نخوابشبیاز د.  استرس دارم ای خدایوا

 ٧......بھ ساعت نگاه کردم .  نبود یدر کل شب خوب.  دمی پریاز خواب م.  دمیخواب
 آھستھ سالم کردم.  جون وارد شد می خورد و مر بھ دریتقھ ا. صبح بود 

 دای پشگرتی آرایسالم عروس خانوم ، پاشو ،پاشو کھ االن سر و کلھ _  جون میمر
 .  ی تو اتاق بخورارمی تا من ھم برات صبحانھ بری دوش بگھیبرو .  شھیم

 طول ی ساعتکیحموم کردنم .  حموم شدم ی گفتم و بعد از برداشتن حولھ راھیچشم
مشغول خوردن شدم . صبحانم رو تختھ ینی کھ سدمی درونیاز حموم کھ اومدم ب.  دیکش

 شام و ناھار درست و روزیچون د.  تر از حد معمول ھم خوردم شیو بھ نسبت ب
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 و بھ شونھ دمی پوشی تاپ و شلوارکمصبحانم رو کھ تموم کرد. نخورده بودم یحساب
 ی چھل سال بھش مکی کھ نزدبای خانوم نسبتا زھی بعد قھیچند دق.کردن موھام پرداختم 

 برم ی عروسیقرار بود برا.  کرد ی معرفشگرمیخورد وارد اتاق شد و خودش رو آرا
 گرشی مخالفت کرد و گفت ھمون آرانیارمی تھران اما کی ھاشگاهی آرانی از بھتریکی
 کار رو کرد نیا ا دونم چری نمیول.  باال رفتیالبتھ مبلغش م.  خونھ و درستم کنھ ادیب

 نی در حشگرهیآرا.  کنھی می خودش خرج تراشی برای ؟ خلھ الکگھی کرد دشھی؟چھ م
 نیماشا بھ ا:گفتی میھ.  دمی کرد کھ خجالت کشفی قدر ازم تعرنیدرست کردنم ا

 نداره ، ھزار شی بھ آراازیبھ تختھ عروست اصال ن  جان بزنممی مر،ییبایھمھ ز
 ھم خندم گرفتھ دمیکشیھم خجالت م!!!!  دخترم یمونیماشا مثل ماه شب چھارده م

 بودم نھ لباس تو دهینھ خودم رو  د. نمی ببنھی نذاشت خودم رو تو آیدست آخر حت. بود 
 با ی نھ ژورنالی ولرفت بد اخالق آوند و اندازه ھام رو گاطی خھیتنم رو چون فقط 

 !!!!!یزیبود کھ من انتخاب کنم نھ چخودش آورده 
 در رو ی کھ صدای جون و اون خانومھ اجازه ندادند چشمام رو باز کنم تا وقتمیمر
 ......شدی مکی کھ بھم نزدی و مردونھ امی قدم ھا و عطر مالی و بعد صدادمیشن
 
 

 ور عمارت برو اونور عمارت نی از ای ھھ؟؟؟یتی چھ وضعنیاه ا..... شدم بابا خستھ
 اوضاع غذاھا چطوره نیبرو زنگ بزن رستوران بب...برو تو باغ رو چک کن ....

 چھ گھی دنیا.......نظارت کن رو خدمھ..... مجلس رو کنترل کن ییگل آرا.......؟
 !!!!!   سرم دامادمریمدلشھ؟  خ

 نی بغھی صھیشھ و فعال  من و مھناز مراسم برگزار بی بود قبل از تموم شدن عده قرار
 ادی من  و بابا زی کاریمن و پرتو خونده بشھ اما چون مشکالت کارخونھ و مشغلھ 

 شی پی کھ حدود دوھفتھ نیتا ا.  میری رفت قرار بود مراسم بگادمونیبود اصال بھ کل 
قرار شد مھناز و احمد رو خودم . می مراسم افتادی ھاکار عدمون ھم تموم شد و بھ فکر

 ..... عقد موقت عقد دائمینھ برا.... تشونی محرمی براببرم
 و از اتاق ھیرگری خبر رو دادم مھناز زد زنی بھ مھناز و احمد ای اون روز وقتادمھی

اما بعد .  کارش چشمام درشت شد نیبا ا. اما احمد موند و جلو پام زانو زد . خارج شد 
آقا تا ......آقا تو رو خدا: موضوع از چھ قرارهدمیکھ شروع کرد بھ حرف زدن فھم

 کردم ، تو رو جون پرتو ی کردم، خامیآقا جوون.  نمکی رو  متونیآخر عمر غالم
 ھوس اومدم سمتش اما خب ی من فقط از روطانھی زن ھمزاد شنیا. دمیقسمتون م

ر و  اال من رو چھ بھ زن شوھ!!!! گھی ددادی بھم نشون می چراغ سبزھیخودش ھم 
 دی از خطام بگذراآق... آدم شم دمیقول م......دی کار رو نکننی اندمیآقا با آ.......دار 
 . افتادھیو بھ گر.....

.  دندیرسی کھ کرده بودند می کاری بھ سزادی سوخت اما بای دلم براش مھی چرا دروغ
 ندتی آ با زنگھی دقھی کھ گفتم حاال ھم پاشو برو حاضر شو تا پنج دقنیھم: پس  گفتم 
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 شیکم مونده بود گر)احمد( گھی عاقد بلھ رو از مھناز گرفت دیوقت. دی باشاطیتو ح
 .رهیبگ
 
 
 "نیارمیک"

آقا ، خانوم : اومدمرونی از خدمھ از فکر بیکی ی فکر مھناز و احمد بودم کھ با صداتو
سرم رو تکون دادم و بھ طرف .  رسندی االن مھمان ھا مدیفرمودند زودتر آماده بش

 دور نشده بودم کھ دوباره بھ عقب برگشتم و شتری بیھنوز چند قدم....اتاق راه افتادم 
 پرتو خانوم حاضره؟: گفتم

 . پرتو خانومشی پدی برکنمینھ آقا ھر وقت خانوم دستور فرمودند خبرتون م_
و بھ طرف کمد لباس ھام وارد اتاق شدم . گفتم و دوباره بھ طرف اتاق رفتم ی اباشھ

 لباس ی سرھی بکشم کھ متوجھ شدم،رونیخواستم کت شلوار و کرواتم رو ب. رفتم 
 لباس خواب و ساپورت و ی سرھی.....بعلھ.  آوردمرونشونیب....زنونھ ھم تو کمد ھست

 .  بودوش تی بگیھر چ.........شال و مانتو و
 حموم دنیبا د......موم شدم حی سر جاش و بعد از برداشتن حولھ راھگذاشتمشون

 جا ھم رحم نیبھ ا! !!!  گرفتنای ھم چھ جدنایا.  و در و بستم دمی کشیسووووووووت
.  حموم فقط شامپو و صابون مخصوص خودم بودنی تو اشیتا چند وقت پ. نکردند 

 ھفت شیش!!!! اما حاال ..... بودمزاری بیچون از  شلوغ!!!! خودم یالبتھ بھ خواستھ 
 ....... بدن وونینوع کرم و شامپو و انواع لوس

 اومد ادمی رو ھم بزنم کھ شمی اومدم تھ ردی طول کشی اقھی دقستی گرفتنم بدوش
 برام گمیم... ادی درست کردن موھام بی براگھی ساعت دھی قراره تا شگرمیآرا
  بابا یا..... ریی اومدم و باز ھم تغرونیآب رو بستم و از حموم ب.... کنھوشونیش

تخت ..... خودم خندم گرفتھ بود ی کوراز مسخرشو در آوردن ، ھم بدم اومده بود ھم
اونو برداشتھ .... شدندی نفر و نصفھ توش جا مکی کھ یمن دو نفره بود اما دو نفره ا

  کرده ریی رنگ اتاق تغبیکال ترک..... تخت بزرگتر بھ جاش گذاشتھ بودند ھیبودند و 
  و لباس تنم شدم با خنده پا.  رنگ داده بود ریی تغدی سفی تمام بھ مشکیکاز مش.بود 

 . کردم
احمد داخل شد و با سر .  من در باز شد ی بھ در  خورد و بعد از اجازه ی اضربھ

 .   آوردندفی تشرشگرتونیآقا آرا:  گفتنییپا
   داخلادیبگوب_من

 خودش ی و بامزه طونی شی افھی با قمای رفت چند لحظھ بعد نرونی گفت و بیچشم
با خنده .  پسر خوشمزه و خوش خنده بود نی اومدی مادمیاز اون موقع کھ . وارد شد 

 ؟ تو ی خوشینیبی  ؟ما رو نمیبھ بھ شھ داماد حال و احوال شما؟ خوب: اومد تو و گفت 
 .....خانوم تون ک میدی ما نفھمی فراش کرددی تجدیک
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 مدل برام مھم نیبب:  گفتم عی ادامھ بده پس سرخوادی دونستم اگھ بذارمش تا صبح میم
و با چشم و ........ ھم بھ صورتم بکشی دستھی. ادی بھ صورتم بخوامی ،  فقط مستین

 .   اشاره کردمشمیابرو بھ تھ ر
  ؟گھی خودمون بود دی ھمون خفھ شونیاالن ا:  خفھ خون گرفتھ و دمغ گفت ماین

 !!!!ی ھم باھوش بودتیاز بچگ:  گفتمشخندی باال انداختم و با نی زدم و شونھ ایچشمک
  شروع بھ کار کردکردی مضی کھ اجدادم و مستفی در حالاونم
 .....  بھ خودم انداختمی از تموم شدن کارش نگاھبعد
 اومد و صورتم مثل ی صورتم مبیمدل موھام فوق العاده بھ ترک.... شده بودمیعال

 .   صاف شده بودنھییآ
 نی ای شعور وقت گذاشتم برایب:  دستم و گفت ری زد زمای کھ ندمی بھ موھام کشیدست
 . شھی جان مادر نکن خراب مداتیشو

  ؟یلباست رو با خودت آورد:  کھ گفتم کردی رو جمع ملشی وساداشت
برو تو اتاق مھمان ھمونجا آماده :  بھ عالمت مثبت تکون داد کھ گفتم ی تعجب سربا

 .  خونھ نروگھیشو د
 کھ یزی رو ببره اتاق مھمان و ھر چمای حرف احمد رو صدا زدم و گفتم ننی دنبال ابھ
 .  قرار بدهارشی رو  در اختخوادیم

 .  اتاق پرتو خانومدی بردی خانوم گفتند اگر حاضرمیفقط مر. چشم آقا _  اومد
 نی بھ اشدمی م طور کھ داشتم آمادهنی اتاق مھمان شد ھمی ھم راھمای کردم و نقبول

  تونھ باشھ ؟ی می احمد بھ خاطر چی غم صدا و چشم ھانیفکر کردم کھ ا
 رو تن زدم و  کراوات قرمزم رو ھم بستم و بعد از بستن ساعت می و شلوار مشککت

 . اتاق پرتو شدمی خودم راھی کردن عطر رویو خال
 
 
 "پرتو"
گل ... دی درخشی می مشک کھ تو اون کت شلواردمی و دنیارمی باز کردن چشمام کبا

  شگریبا رفتن آرا. کتش با دست گل تمام  سرخم ست بودبی تو جکیسرخ کوچ
 ھست  و   اال تو از یشیخوب شد لوازم آرا:  شد و گفت کمی با پوزخند نزدنیارمیک

 شدم و یعصب...... سوال ریرفت ز ی جلو دوست و آشنا متمیثیح...ی نبودیاول مال
 ؟ چونمو ی زدیچھ زر: بھ سمتم اومد و گفت ھوی.... بھترم یلیاز تو کھ خ: گفتم 

 چشم و دھنت نمیدوس دارم بب:ادامھ داد ..... اش وفشار داد دهی ورزیگرفت تو دستھا
  بادری زرمتیگی منی ذارم کنار و وسط مجلس ھمچی و می خانوادگیآبرو.. ھرز بپره

 .  با بغض سر تکون دادم کھ؟تھیحال... دست و پام جمع کننری کھ نعش تو از زکتک
 خوادی اونوقت برا من مگنی بھ ھم می عاشقانھ ای چھ حرفاشونی ملت شب عروسھھ

 .میبازو شو گرفتم و دوشا دوش  ھم از اتاق خارج شد.... کتکم بزنھ
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 از خدمھ ھا ھلھلھ کنان اسفند دور سر من و یکی جون و می رفتنمون مررونی ببا
 کھ ظرف اسفند ی داد دست خدمتکاری تومن١٠٠ ھم دوتا نیارمی چرخوندند  کنیارمیک

 با تی جمعلی آخر سیبا پا گذاشتن رو پلھ .... میبھ سمت راه پلھ رفت....  چرخوندیو م
....  داشتھ باشھلی فامنقدری  انیارمی ککردمی نمفکر!! دست و کف ازمون استقبال کردن

 خانومو ی تا نقش خانواده  پول دادمی جماعتھیبھ :  دستمو گرفت و گفت نیارمیک
 ....یاری در نیمواظب باش سھ باز...  کننیباز
 نگفتم اما بھ خودم قول یزیاالن چ.ستی ول کن نارهی امشب اشک منو در ننی تا ارینخ

 .  کنمی سرش تالفی موقعھی کاراشو نیدادم ا
 
 
 کھ نی بنی در امی رفتگاهی کھ گلومو گرفتھ بود بھ سمت جای با بغضنیارمی ھمراه کبھ

... کردندی چندتا دختر و پسر کوچولو موچولو پشت سرمون حرکت ممی برسگاهیبھ جا
 از عمارت رو جوونا اشغال کرده بودندو یھمھ خوشحال بودند قسمت اعظم

 کھ نگام قفل شد دیچرخ ی  مردمنگام داشت تو صورت م.کردندی میادی زیسروصدا
 و نھینم مادر و دختر بودند ھردوشون با کتو نگاه دو خانوم بھ خاطر شباھتشون فکر ک

 نگاه ملت توجھ ی نھی دارم کھ بھ کی رو انقدر بدبختنایھھ ا.... کردندینفرت نگام م
 ....نکنم

 بھش کردم کھ با چشم وابرو بھ جلو اشاره ی نگاھنیارمی شدن دستم توسط کبافشرده
 ھردوشون در دمیرد چشم و ابرو شو گرفتم و بھ ھمون مادر ودختر رس... کردیم

 نابسامان بود نقدری لباس مقاومت کرده بودند کھ اوضاع لباسشون ایگرفتن پارچھ برا
ھردوشونم شب رنگ بود کھ ...  تنھنیی پاھدو وجب پارچھ باال تنھ و دو وجب پارچ

اه اه تازه رنگشون ھم از مد افتاده ..... ومدی یاصال بھ اون پوستھ سبزه اشون نم
 کھ ی خانممی احترام بلند شدی با ھم برانیارمی شدنشون بھ ما من و ککیبا نزد..بوود

 برات ات خالھ مونیالھ:  و بغل کرد و گفت نیارمی کیمسن تر بود با شوق ساختگ
 بھ من کرد و ری نگاه از سر تحقھی بعد ی خوشگل شدیچقدر تو لباس داماد.... رهیبم

 دارن التونی کھ فامدی دوران ھا ھست تو دختر خانوم معلومھ از اون تازه بھیھ: گفت 
 و ٥ یبعد اشاره کرد بھ دوتا ختر و پسربچھ ... ارنی ھارو در مینیری و شوهیدخل م

 .خوردندی مینیری شیلپ سالھ کھ داشتن دو٧
 کرد و منو بغل کرد و ی دستشی پنیارمی بھش بدم کھ کی جواب دندون شکنخواستمیم

 اون کنمیفکرم م... دمی خانمم خانواده ندیواده  تر از خانتیخالھ مونا با شخص: گفت 
   نھ؟؟؟.   دوست خودتون رکسانا خانوم باشھیدوتا بچھ،  بچھ ھا

 خواستی کھ آدم دلش می بھ دخترش زد دختره ھم با لحنی اش ھول کرد و سقلمھ اخالھ
 نکنھ زنھی دختره حرف نمنیچرا ا.... زززززمی عزنیاررررمیک:  گفت ارهیباال ب

 بھ نیاوال دختر خانوم ا:  خواست جواب بده کھ نذاشتم و گفتم  نیارمیاللھ؟؟؟؟  ک
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 یچی رنگھ ھری مادرتون  زدی سفیبھ احترام مو  فقطستمی دوما نھ الل نگنی میجارخت
 ....گمینم
 
 
 "نیارمیک"

 ی بود میخودم چند وقت....دمت گرم بھ موال ..... کار پرتو نی حال کردم با اآخ
 ..... گفتمی نمیچی بھ خاطر مامان ھی ولرمای مادر و دختر رو بگنیاستم حال اخو
 رهیھر دوتاشون زرد کرده بودند و با بھت بھ پرتو خ..... خالھ و روژان نگاه کردم بھ

 کھ بگند ی ھمھ مثل من ھر چرت و پرتکنھی من فکر می خالھ گھیبعلھ د.....شده بودند 
 و با دمی پرتو رو بوسیگونھ ...... شدم رهیبا لذت بھشون خ..... کنھ ی نگاه مستھیمیوا

 ...... زمی عزیشیخستھ م! نیخانومم بش:  بود بھش گفتم دی بعازم  کھیلحن عاشقانھ ا
 . ھم کھ نقشھ رو گرفتھ بود جواب بوسم رو دادو نشستپرتو

 .....  بھشون نگاه کردمیروزی و با پبرگشتم
اونقدر بدنش حرارت .  زدی می بھ قرمزتیز حرص و عصبان اوه رنگ روژان ااوه

 دو تا عجوزه دست از سر نیباالخره ا. کردمی فاصلھ گرماش رو حس منیداشت از ا
 و افاده سی و ھزار تا فستی کھ کامال معلوم بود از تھ دل نیکی تبرھیما برداشتند و با 

ثل مامان من انقدر ساده و  فھمم بھ خواھر مینم واقعا...... سر جاشوندنیرفتن تمرگ
 ......ی جورنی مثل خالھ اگھی خواھر دھی و ای ریب

 بھ ی ساعتمین.... زدن اطراف شدم دی تاسف تکون دادم  و مشغول دی از رویسر
 .  دی کھ عاقد سر رسنی منوال گذشت تا انیھم
 .......  امادی اومدن عاقد بھ وضوح رنگ پرتو پربا
 
 
 "پرتو"
  جون اعالم کرد عاقد اومدهمی کھ مرکردمی می تو ھوا بازی داشتم با پشھ ھاالی خیب

..... 
 اما بھ خودم مسلط شدم و فتمی و االنھ کھ برهی میاھی کردم جلوش چشمام ساحساس

 بھ یطانی فکر شھی کھ حاج آقا وارد مجلس بشھ نی بنیتو ا.  نشده یچی کردم ھنیتلق
 راحت سرجام نشستم و منتظر الیبا خ.  کنم شی گرفتم حتما عملمیسرم زد کھ تصم

 . ادیشدم عاقد ب
 مجلس بھ طرف ما اومدند دو تاشون ی شدنش سھ تا از دختراری اومدن عاقد و جا گبا

 قند برداشت و باال سرمون ی رو برداشتن و نفر بعدی و پارچھ استادندیدو طرف مد ا
 .  ستادیا
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 عاقد بھ خودم ی نقشم بود اما با صدای و من حواسم پخوندی آقا داشت خطبھ رو محاج
 شما رو بھ لمی وکای پرتو کوشا آزهی پرسم دوشی بار منی بار سوم و آخریبرا:اومدم 

 لم؟ی وکای  آاورم؟ی معلوم در بی ھی زرنگار با مھرنیارمی کیعقد دائم آقا
 دمیدی از ھمون جا م وستادمی تمام بلند شدم ایبا خونسرد.   نقشم بود ی وقت اجرااالن

 لحظھ تو ھیاحساس کردم . نگاه کردم نیارمیبھ ک.  تمام مھمان ھا گرد شده بودیچشما
 ری پاشد و آروم زتیبا عصبان..... باطل الی خیاما زھ.  دمیاعماق چشماش ترس رو د

 ی تفاوتی سر؟با برهی خی دختره ی کنی می چھ غلطیمعلوم ھست دار:دیگوشم غر
 بود ختھی مقدار نقل رو لباسم رھی دیببخش: نگاش کردم و و بھ جمع با لبخند ژکوند گفتم

 ......پاشدم لباسم رو بتکونم
خم شدم و .  دمی رو شننیارمی کی نفس آسوده ی بعد دوباره سر جام نشستم و صداو

ه  رو بروم رو زمزمھ کردم و بعد بدون اجازی ھیقرآن رو برداشتم و بازش کردم و آ
 و قرآن رو بستم.....بلھ :  گفتم نانی بلند و  با اطمیگرفتن از کس

 و امضا نیارمی ھمھ بلند شد عاقد ھم بعد از بلھ گرفتن از کدنی دست و کل کشیصدا
 گذاشتم کھ خودمم یدی جدیکردن دفتر توسط ما از سالن خارج شد و من پا بھ زندگ

 ....زنھی رو برام رقم میانی دونستم چھ پاینم
 
 

 کادو دادن بھ صف ی کھ ھمھ برانی کھ رفت بد تر شد کھ بھتر نشد ، بعد از اعاقد
 ،اما گذشتھ از شدی و ماچ و بوسھ بود کھ از ھر طرف بھمون حوالھ مکیشدند ، تبر

 ظرف عسل گذاشتند جلومون و ھی بردم کھ ی بھ عمق فاجعھ پیی اون جانای ایھمھ 
 مسخره ی ادا اطفار ھاری از زمی تا نتونمون باال سرسادی واری بردار ھم مثل شلمیف

 روبروم قرار نیارمی کی فکر ھا بودم کھ انگشت عسلنیتو ھم.  می کنیشونھ خال
 باالخره عسل ی چندشی افھیبا ق.  گرفت بھ چشماش نگاه کردم معلوم بود اونم کالفست

 فتم گرنیارمی کیرو قورت دادم و خودم ھم دستم رو تو ظرف عسل چرخوندم و جلو
 کردم بھ چشماش نگاه نکنم اما عاقبت نتونستم چشمام رو کنترل کنم و  بھش یسع. 

 کھ االن خوب بود تازه نی ادادی داد بیا!!!!  دی باریاز چشماش شرارت م. نگاه کردم
   ؟دی دوباره قلب آسمون تپدی تا نوبت بھ من رسھوی شدیکالفھ ھم شده بود پس چ

 ی گریبا موذ.  آورد و من با ھزار سالم صلوات چشمام رو بستم کی رو نزدسرش
 کردم انگشتم رو یسع.  مچالھ شد افمیچندشم شد و ق.  دیمک یتمام داشت انگشتم رو م

 داد اما کاش انگشتم تیباالخره رضا.... نداشت ی ادهی بکشم اما فارونیرو از دھنش  ب
 من ی از انگشت مادر مرده یاز آخر چنان گی لحظھ. موند یتا ابد تو دھانش م
 کردم ی خواستم داد بزنم اما با فشار دادن ناخونام تو دستاش تالفیگرفت کھ از درد م

 تمام دست یمعلوم بود اونم دردش گرفتھ اما با خونسرد.   خودم رو گرفتمیو جلو
 . دی دستش مونده بود رو بوسی ناخونام کھ رویخودش رو باال آورد و جا
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 یداشتم با حرص نگاھش م..... خوش رنگش رو بکنم یم دونھ دونھ موھا داشتدوست

 مشغول ور رفتن گھی  حرص در آر دشخندی نھیکردم کھ برگشت سمتم و بعد از زدن 
 داره ی ادهی شده بود اما چھ فاپیالحق و واالنصاف خوشگل و خوشت. با کرواتش شد 

 کم عقل یمثل پسر بچھ ھا  و ھمش ره سر سوزن شعور و معرفت ندای اندازه یوقت
 کھ با دادمیداشتم تو دلم بھش فحش م....... کردن منھ عی سالھ دنبال ضازدهیدوازده ،س

 بودند کھ ھر کدوم انیآرام و ک.  دست و سوت حواسم بھ اون ور سالن جمع شد یصدا
با ..  م نگاه کردانیبھ ک.   اومدند ی دستشون بود و بھ سمت ما مبای زیلی سبد خھی

 ی جلویبھ سخت..... خواستم قھقھھ بزنم اما خب زشت بود ی مدمی کھ ازش دیحرکت
.  زنھی می دونستم از شدت خنده رنگ پوستم بھ قرمزی حال منیخودم رو گرفتم ، با ا

 یچون دستش رو رو.....معلوم بود اونم خندش گرفتھ .... نگاه کردم نیارمیبھ ک
از لرزش شونھ ھاشم معلوم بود از ... دادی منودھانش گذاشتھ بود و سرش رو تک

 . ...... در مرز انفجارهادی زدنیخند
 ی کھ سبد رو  روی وار در حالنیآرام خانوم و مت..... خنده ھم داشت یلی وکخدا

 خل و ینگم بھتره پسره !!!! انیو اما ک.... شدی مکیدستاش بلند کرده بود بھ ما نزد
 برازندش بود و یلی کھ خیبود با کراوات مشک دهی پوشی طوسکیچل کت شلوار ش

 بستھ ی ای کمرش شال قرمز رنگ سنتیکھ رو  بودنجای اھیدار قض  خنده خندهیاما جا
 بھ گردنش ی سرش گذاشتھ بود با مسخره بازی رو روینی کھ سیبود و در حال

 بھ ی قر اساسھی و زدی چرخ مھی سر جاش ستادیمی و ھر چند قدم وادادیچرخش م
 .کردی و دوباره بھ سمت ما حرکت مدادیکمرش م

 
 

 ی بردار اخموعھ ھم داشت ملمی خود اون فیحت.  قھقھھ سالن رو گرفتھ بود یصدا
 .  دیخند

 ھی صورتش انداخت و ی روی اخم مصنوعھیبھ دور و برش نگاه کرد و .  ستادی اانیک
 عروس و داماد گاهی کھ دو سھ قدم بھ جای ھم بھ ھمھ رفت و در حالیچپ چپ حساب

 منفجر یشتری گفت کھ باعث باعث شد ھمھ با شدت بی بلندششششیییییی اشدی مکینزد
 کنار من و آرام کنار انی کدندیما رس شی داستان پکیباالخره با ھزار و . بشند

 قرار بده با زی می تا سبد رو مقابل من روشدی کھ خم می در حالانیک.  ستادی انیارمیک
 کنند؟ی می جورنی ھا چرا ای غربتنیاه اه خواھر ا: حالت زنونھ گفت 

 رو بھ سمت یکی در آورد و یدو تا پنجاھ.  نگاه کردم نیارمی رو خوردم و بھ کخندم
 پول رو تو دستش انیآرام تشکر کرد اما ک.  گرفت انی رو بھ سمت کیکیآرام و اون 

 و با نیارمی رو کرد بھ کھی بعد از چند ثانکردی مگرفتھ بود و داشت با تعجب نگاش
  ؟نمیبب:  متفکر گفت ی افھیق
 باز چھ مرگتھ ؟:  گفتتی با جدنیارمیک
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  بھ ما ؟ی رو دادنای ایدیخجالت نکش:  برگشت سمتش و گفتی شاکی افھی ھم با قانیک
 .  دندی خندی بود و مزی سراشون رو مگھی حاضر در مراسم دافراد

 رو بھ یکی.  در آورد گھی دی کرد و دو تا پنجاھانی کی حوالھ ی چشم غره انیارمیک
 ھم نھ گذاشت نھ بر داشت و با انیک.  گرفت انی رو بھ سمت کیکیسمت آرام و اون 

 نھی سی با مشتش تو قفسھ ،ی و  با مسخره بازدی شنگول دو تا اسکناس رو بوسی افھیق
 !!!! ادر مینی ببریخ:  خودش زد و گفت ی
 

 از اتاق یکی تو نیارمی من و کیبرا.  بود کھ شام سرو شد ١٠ حول و حوش ساعت
 دی پرنیارمی کھ کدادی برداره باز داشت از خودش تز ملمیف.  بودند دهیھا تدارک شام د

اگھ ممکنھ . باشھ لممونی قسمت تو فنی امی خوایشرمنده اما ما نم: وسط حرفش و گفت
 .  دیتنھامون بذار

با .  بھش بر خورده اما ناچار شد قبول کنھ یلی برداره معلوم بود خلمی فیھره  چاز
از استرس .  می راحت مشغول خوردن شدالی ھم با خنیارمی برداره من و کلمیرفتن ف

 از امشب ی تصورچیخب راستش ھ.  نداشتم ی درست حسابی و اشتھا  دیلرزیدستام م
 .  مقدار بھ استرسم اضافھ بشھھی  شدی باعث منی، تو ذھنم نداشتم و ا

 ندم و یتی کردم اھمی اما سعکردمی رو حس منیارمی نگاه کینی مدت سنگنی تمام اتو
  تفاوت باشمیب
 
 

 یمرد...  مرد بگمنی بھ ایچی ھتونستمی بودم  چشمام از اشک براق شده اما نممطمئن
 تو یروزیپ....  سلول سلول بدنم و از درد پر کردشی قویکھ پشت عمارت با پا

 بچھ ھی دل نکھیآره خوشحال بود از ا... خوشحال بود...کردی مدادی بشی عسلیچشما
 کھ غرورمو یخوشحال:  بود گفتم دام کھ تو صیبا بغض.... و شکستھ بود میتی

 خوبھ ی شب و برام زھرمار کننی ایخوای می کھ با سنگدلیخوشحال....  ؟؟؟یشکوند
 کھ توھم ھنوز با جسم دونمیم....  شمنی ندارم کھ باھات ھم بالی عالقھ ایدونیخودتم م

 انتی من کھ بھت خیآخھ لعنت.. ی زجرم بدیخوای پس چرا میخوابیو فکر مھناز م
 بشم،  کتک ری زجر بکشم، تحقدی کرده اونوقت من باانتی خگھی دیکی.... نکردم
 و عوض کردناز تو از مھناز از احمد کھ سرنوشتم... خستھ ام..... بخورم

 خواست جوابمو نیارمی کھ کقھیھمون دق...ادی بنیی کردم نذازم اشکام از چشمام پایسع
ممنون عزم رفتن ....  از ھمدی دل بکنزی عزیعاشقا:  جون وارد شد و گفت میبده مر

  بدرقھی برادیایکردند ،ب
م  عروسک و با خودنیمن ا:  و گفت دی دست منو کشنیارمی توجھ بھ کی ھم ببعد

 جون با خنده منو از می مرکردی جون نگاه ممی خشک شده بھ منو مرنیارمی کبرمیم
 االن مثل سای واقھی دقھی: بعد از بستھ شدن در با  نگام کردو گفت رونی بدیاتاق کش

 رونی بزنھیجت م
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 دستش بود و با ی کھ کتش روی در حالنیارمی کدی نکشقھی ھمون ھم شد بھ دققایدق

 .  شدداشی ، پکردی مزی داشت اطراف لبش رو تمیدستمال کاغذ
 بھ طرف سالن گرفتی کھ دست من رو می بھ مادرش گفت و در حالی اجازه ابا

 .   جون از پشت سرمون بلند شدمی مری خنده ی کارش صدانیبا ا. حرکت کرد 
 و من و شدی بود کھ بھ سمتمون روونھ مکاتی تبرلی بھ سالن ، دوباره سدنی رسبا
 . میدادی جوابشون رو می ھم با لبخند ساختگنیارمیک

 بھ نیارمی کیبا صدا.  شده بودتی از جمعی بود کھ عمارت خالکی  یکای نزدساعت
  امی مگھی دی قھی برو باال منم ده دقیخوای میخانومم اگھ خستھ ا: سمتش برگشتم 

 . ایباشھ پش زود ب_من
 .  گونم نشوند و ازم دور شدی روی ابوسھ

 باھم ی طورنی امی بودند مجبور بودشمونی جون و پدر جون پمی کھ مرنی ا خاطربھ
 .  میحرف بزن

 یبھ دستم نگاه کردم ، وقت. تو ذھنم ھم دچار لذت شدم ی پدر جون حتی گفتم واژه از
 رو بھ ی قشنگانیپدر جون دستبند برل.  اومدند ھی دادن ھدی جون و آقا فرھاد برامیمر

 نی گوشم گفت کھ دوست داره از اری برامون زی خوشبختیدستم بست و بعد از آرزو
 .  استقبال کردمشنھادشی از پنمم. بھ بعد پدر جون خطابش کنم 

 ھی کھ یواقعا دوست نداشتم تو اتاق.  رفتم نیارمی ، بھ اتاق کدمی باال کھ  رسی طبقھ بھ
بھ غرورم بر خورده بود اما فعال قصد . باشمروز مھناز اون جا بوده ، اقامت داشتھ 

 جون کھ انقدر حواسش جمعھ چرا فکر میموندم مر.  ارمی خودم بی بھ رویزینداشتم چ
  جا رو نکرده؟نیا

بعد از در . ارمی سرعت لباسمو در بنی کردم با باال تری باال انداختم و سعی اشونھ
بلوز .  اومدم رونی دوش گرفتم و بی اقھیآوردن لباس بھ طرف حموم رفتم و پنج دق

 و بھ سرعت وارد تخت خواب دمی آوردم و پوشرونی از تو کشو بی رنگیشلوار آب
  اطرافم غافل شدمیایدن  کھ چشمام رو ھم افتاد ازنیھم. شدم 

 
 

 .  شدمداری از خواب  بنیارمی کی با صداصبح
 پرتو.....پرتو_  نیارمیک

 ......بلھ:  گفتمازهی رو از رو سرم برداشتم و با خمپتو
 .   نگاش کردمشدی کھ با زور باز میی با چشماو

 و در ھمون دی خندیھرھر م..... خنده ری زد زھوی حرکت فقط نگام و بعد ی بھی ثانچند
 خواست وارد حموم بشھ اما برگشت نگام کرد و ھمون یحال حولش رو برداشت و م
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 رو از ای شادنی اایخدا: د اومده بود سرشو بھ آسمون گرفتھ و گفت طور کھ خندش بن
 ... ریما نگ

 .......  از خندهدی دوباره ترکو
 .  حموم شد و درو بستوارد

 کھ داره اعم ی خوبیلی فکر کردم عالوه بر صفات خنی رو تخت ولو شدم و بھ ادوباره
 یوونگی ددیبا.......ودنش و  لجباز بش،یبداخالق بودنش،عنق بودنش، گنده دماغ: از

 .  میرو ھم اضافھ کن
 و از کردی شعرشو قطع مھوی و خوندی واس خودش تو حموم آواز منیارمی کنی بنی اتو

 ......  و دوباره از اولزدیتھ دل قھقھھ م
 ......  مزمن شدهیری دچار خود درگیوونکیح!!!! یآخ

 نھیی خودم تو آدنی و شونھ رو برداشتم اما با دستادمی انھیی آی پاشدم و جلوالی خیب
 .  نی از عقب پرت شدم رو زمدنی کشی بلندنی کھ ھی و در حالدمیترس

  آخ خدا سرم_
 .   ؟ خدا داندیحاال بھ ک.... دادمی لب فحش مری و زدادمی سرم و ماساژ مداشتم

 ....... امانھیی آی رفتم جلودوباره
خاک تو سرم ..... بوداهی چشمام ھم سری بود و زدهیر تو ھم گوی بھ طرز مفتضحموھام

  نحسم بندازمختی نگاه بھ رھی ینکردم بعد از اون حموم کوفت
  شدم ؟ی شکلنیمن چرا ا....... غمبری پای_

 لباس مناسب ھی طرف کمد رفتم و م،بھی مالشی آراھی شونھ کردم و بعد از موھامو
 . انتخاب کردم و تنم کردم

 
 

 اه اه انگار دختره ومد؟یحاال مگھ م.   ادی بنیارمی رو تخت و منتظرم موندم تا کنشستم
 ....کھیمرت

 اتاق وضو گرفتمو ی بھداشتسیپاشدم تو سرو.  گفتم بذار نمازمو بخونم ادی نمدمید
 ... شروع کردم بھ گشتن دنبال سجاده و چادرم

   کردم و شروع کردم بھ خوندمداشونی پباالخره
 تمسخر شخندی با ننیارمیبعدشم ک.  در حموم اومد یرو کھ خوندم، صدا رکعتم دو
 .تقبل هللا حاج خانوم:  گفت یزیآم
 . بعد مشغول آماده شدن شدو

 . می صرف صبحانھ از اتاق خارج شدی صبح بود کھ با ھم برا٩ ی ساعت طرفابایتقر
 .....  دستمو محکم گرفت تو دستاشنیارمی کھ کمی بوددهی سالن نرسبھ
 ...... زد و خونسرد ادامھ دادی تعجب نگاش کردم کھ چشمکبا
 و دی خودش عقب کشی برای صندلھی من و ی برای صندلھی نیارمی کمیدی کھ رسزی مبھ

 .مینشست
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 اونا ھم نی بنیتو ھم.  جون نبود می از پدرجون و مری دو ر و بر نگاه کردم خبربھ
 معمول مشغول ی ما نشستند و بعد از سالم سالم احوال پرسیوارد شدند و رو برو

  خوردن شدند
 .  بھ سمتش برگشتمنیارمی فکرا بودم کھ با صدا زدن کنی اتو
 ..... کردی بھم نگاه می لقمھ رو بروم گرفتھ بود و داشت با مھربونھی
  کنھ ؟ی منو نگاه می جورنی چرا انیا!!!!!  خداای

 ......  وا مونده رونی اگھی دری بگیعنی کرد کھ یاھم
 . کردم و مشغول خوردن شدمی لبری زی رو گرفتم و تشکرلقمھ

 
 
 نی گرفت و من در  کمال تعجب از ای من لقمھ می بود کھ برانیارمی آخر صبحانھ کتا

 .رفتارش خوشم اومده بود
 جون رو خودم میم متوجھ نگاه مر با بلند کردن سری خوردن صبحانھ چند بارنی حدر

 ........ ششی  و گفت بعد از صبحانھ برم پاوردیشدم و آخر سر ھم طاقت ن
 نخوردن و ما رو شتری دو سھ لقمھ بشھی بر عکس ھمنای قبول کردم ، پدر جون امنم

 . تنھا گذاشتند
 یب ھم از جاش پاشد و نیارمی کردم کھ کی رفتشون نگاه مری با تعجب بھ مسداشتم

 .  توجھ بھ من از پلھ ھا باال رفت
 .   بھ در زدم و  وارد شدمیضربھ ا.   رفتمنای جون امی بلند شدم و بھ طرف اتاق مرمنم
 .رو تخت نشستم و منتظر  شدم صحبت کنھ. نمی جون ازم خواست کھ بشمیمر
 !!!!! خب دخترم_  جون میمر

 کنن؟ی می طورنی انای شدند ،چرا ای جورھی خدا ھمھ امروز یا
  ؟؟؟یخب چ:  زدم و گفتم ی خجوللبخند

  خب چھ خبر  ؟:  و گفت دی جون خندمیمر
 .   و  دل خوشیخبر سالمت_ من

 می افتاده مریاتفاق: پس گفتم .  تونھ ی بگھ اما نمیزی چھی خواد ی مکردمی ماحساس
 جون؟

 ........ یعنی  زهیراستش چ:  جونمیمر
 ......._  من
 ؟یخوب..... پس با من راحت باش یرتو جان تو ھم مثل دختر خودم پنیبب_  جون میمر

  ؟ی نداریمشکل
 نیاصال فکر ا!!!!!!یواااااا..... بھ منظور جملش بردم سرخ شدم ی کھ پنی محض ابھ
 .  رو نکرده بودمھی قضیجا
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 .  خودشون کرده بودنشی پییچھ فکرا..... خجالت سرخ شدماز
  برم؟تونمیم.خوبم ،ممنون:  من گفتمبامن
 کھ تا دو سھ نی و ای بھم بگی داشتیبرو دخترم اما قول بده اگھ مشکل_  جونمیمر

 باشھ ؟.  ی کن استراحت کنیروز اصال ندو و سع
 . صد بود بھ سرعت از اتاق خارج شدمی کھ روی گفتم و با ضربان قلبیچشم

 "نیارمیک"
 کارمو سخت نی و امی کنی نقش بازمی مجبور بودنای مامان ای کھ تموم شد جلومراسم

 . کردیتر م
 . عمارتی پرتو گفتم بره بخوابھ و خودمم رفتم قسمت ممنوعھ بھ

 داشت دهی بھ ھم چسبی نفره ھیدو تا تخت .  کلبھ کھ شدم ، بھ اطراف نگاه کردم داخل
کال تو اتاق تقارن ...... ی بھ رنگ مشکیکی و اون ی بھ رنگ صورتیکیو دو تا کمد 

.  انای کی برایکی من و ی برایکی.  دوتا بود یزی بھ وجود اومده بود از ھر چیجالب
 روشن یگاریرو تخت نشستم و س. کوچولومو کرده  ی آبجی ھوایامشب دلم بد جور

 ...... کردم
 شک نکنن برگشتم بھ نای کھ مامان انی رو تو کلبھ موندم و بھ خاطر ای ساعتمین

 .عمارت
 کاتشونوی جواب تبرنشونیبا رد شدن از ب. ارت بودند  مشغول جمع کردن عمخدمھ

 کھ بھ چشمم خورد یزی چنیبا وارد شدن بھ اتاق اول. دادم و بھ سنت اتاق راه افتادم 
 .  بوددهی بود و خوابدهی سرش کشیپرتو بود کھ پتو رو رو

 لباسم مسواک زدم و ضی کس رو نداشتم پس بھ محض تعوچی و ھزی چچی ھی حوصلھ
 . دمیخواب

 
 

 دونم چقدر موفق ینم. امی مثل عاشقا بھی کردم بھ چشم بقی می صبحانھ سعزی مسر
 . قدر بودنی تالشم ھمتیبودم اما نھا

 .   باال رفتمی منم بلند شدم و بھ طبقھ زی از سر منای بلند شدن مامانبا
ن پشت ستو.  دمی از تو اتاقمونو شنیبی غربی عجی بودم کھ صدا ھادهی اتاق نرسبھ
 خوشحال از ی مھناز با چھره قھیبعد از چند دق.  شھی می چنمی شدم و منتظر شدم ببمیقا

 . رونیاتاق زد ب
 .  نیی تعجب نگاش کردم و منتظر شدم کامل بره پابا
بھ طرز ....... بعلھ.  و وارد اتاق شدم رونی رفتنش منم از پست ستون اومدم ببا

 . د عوض شده بوزی چند تا چی جایماھرانھ ا
 ! کردهی مشی حدسم درست بود، خانوم داشتھ اتاقو تفتپس
 بھ نی خوره چون از ای بھ درد  نمگھی اتاق پرتو کھ دینای فکر کردم کھ دوربنی ابھ

 . تو اتاق خودمونارمی اون جا رو بی ھانی دوربدیپس با. بعد تو اتاق منھ
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 و  ی نوک مدادرھنی برداشتم با پی دست کت شلوار طوسھی سراغ کمد و رفتم
 !  یکراوات مشک

 بار ھم ھی گردنم و یدوبار رو.  عطرمو برداشتم نی کمد بھتری نھیی شدم و از تو آخم
.  رفتم نیی پای بھ طبقھ می دستفی و کچیی مچ دستام زدم و بعد از برداشتن سویرو

 عمارت نگی پارکی راھالی خی باال انداختم و بیشونھ ا.  از پرتو نبود یخبر
 . شرکت حرکت کردمسمت  شدم و از عمارت بھنیشوار ماش.شدم

 
 
 باز شد و داریدر توسط سرا.  زدم تا درو برام باز کنند ی بھ شرکت تک بوقدنی رسبا

 و نیماش.  شرکت شدم ی احترام وارد محوطھ یمن بعد از تکون دادن سرم بھ نشونھ 
 .   شدمادهی پنی از ماشفمیپارک کردم و بعد از برداشتن ک

 امروزو ی مالقات ھایبرگھ .  بودی کھ خانوم جا افتاده امی سالن رفتم و از منشبھ
 .  گرفتم

 شرکت ھی با ی بستن قرارداد و دومی برای شرکت داخلھی با یاول.  تا مالقات داشتم دو
 .  از انبار ھای سرکشی ممتاز برایداخل

 .  چھار و پنج برم خونھی طرفاتونمی حساب منی با اخوبھ
 .  از پروژه ھا رو از کشو در آوردم و مشغول چک کردن شدمیکی عاتاطال
 .   کھ بھ در خورد بھ خودم اومدمی تو کار غرق بودم کھ با ضربھ ایحساب

 . ییغمای خانوم دییبفرما_ من
   شرکت پاسارگاد اومدن بفرستمشون داخل؟ی ندهی مھندس نمایآقا_ییغمای خانوم

 ھمھ نی من ایعنی.  ساعت چشمام گرد شد دنی تعجب بھ ساعتم نگاه کردم و با دبا
 مشغول کار بودم ؟

 .  داخلدشونی بفرستدیتونیبلھ م:  تکون دادم و گفتم یسر
 .   رو مخم بودی کفشی تق تق پاشنھ ھایصدا

بھ مھناز  پنج تا سورم زده گھی دنیاه اه ا.  ارمی خواستم باال بی وارد شدنش تو اتاق مبا
 قرمز ھم پاش کرده بود کھ غی جی کفش پاشنھ بلند ده سانتھی ھست القیخودش د. 
 دی پوشی رنگ روشن چسبونم پاش بود کھ اگھ نمنی شلوار جھی.  خدا باشھشی پگھید

اومدم باال ترم برم کھ .بلوز بود نھ مانتو.  نگم بھتره اصال  تر بود ، مانتو ھم کھنیسنگ
  شدمالی خی اصال بشی عملینی بود و بدهی کششیقی تزری لبای رو رژ بنفش کھدنیبا د

 . 
 .   زد و دستش رو بھ سمتم دراز کردی موقع لبخندھمون

 .  از اتاق خارج شدمی لبری زی عذر خواھھی من بدون دست دادن با اما
 ی آقادی بگی بخش حسابداردی زنگ بزندیلطف کن:  گفتم ییغمای خانوم زی بھ مدنی رسبا
 .  جانی اارندی بفی تشریی نوراانیک
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 .  بھ سمتش رفتمانی اومدن کبا
   شما ؟یخوب! بھ بھ پسر عمھ _  انیک

 امروز مواظب دی گذشت ؟شما نباشبید:  گفت طنتی و تو گوشم با شنیی آورد پاسرشو
 ؟یعروس خانوم باش

 ......  جماعت منحرفنی کار کنم از دست ایمن چ!  خدااااااااااایا
 ..... خوش گذشت انشا قسمت شمامیلیبلھ خ:  زدم و گفتم یپوزخند
 .  خدا از دھنت بشنوه داداش:  گفت ی آورد باال و با مسخره بازسرشو

 شرکت پاسارگادو انیک:  دستش خندم گرفتھ بود اما خودمو کنترل کردم وگفتم از
 ادتھ؟ی

خوراک .  ل بھ ھم زناست فرستاده از اون حاندهی نماھی:  تکون داد کھ گفتم یسر
 نیخودتھ برو خودت کارا رو جفت و جور کن کھ من آبم با زن جماعت اونم از ا

 . رهینوعش تو جوب نم
 .   قبول کرد و داخل اتاق شدعی کھ عاشق سر کار گذاشتن جنس مخالف سرانمیک

  گذشت تا کارشون تموم شھ ،ی ساعتمین.  نشستم رو مبل سالن و چشمام رو بستم منم
 ستادهی کھ تو  درگاه در ادنی رو دانیبا باز شدن در سرمو با اون سمت چرخوندم و ک

بعد از خارج شدنشون برگشت بھ سمت من . بود تا اول اون خانوم از اتاق خارج بشھ 
 خوشبخت شدم من ساناز خرسند ھستم تونییآشنا از:  چندشش گفتیو با ھمون صدا

 .   ھستمندهی شرکت من نمای مشارکتی کار ھایا بھ بعد برنیمعاون شرکت پدرم  از ا
 ی ندهی بھ بعد نمانی از ادی بھ پدرتون اطالع بدشھیخوشبختم خانوم ، اما اگھ م_  من

 . مرد بھ شرکت ما بفرستند
:  و گفت اوردی خودش نی بھش بر خورده اما بھ رویلی قرمز شد معلوم بود خی آنبھ

 . و رفت...... ادی جا خوشم نمنی از اادیحتما ، منم ز
 .  از خندهمیدی ترکانی رفتنش من و کبا
 
 

 ادی خوشم نمگھی اونوقت مدهیدختره واضح داره نخ م! دارم بود واقعاخنده
 !!!!!!عجب.....

 گفتم برامون دو تا قھوه با ییغمای رو گرفتم و بھ خانوم ٠کد .  می وارد اتاقم شدانی کبا
 .  ارهی بکیک

  ؟گھی دیخب نخھ رو گرفت:  گفتم طنتیش کردم و با انی بھ کرو
  دوست شم ؟نی کھ با امثال ارمی من اونقدر حقی کنیتو فکر م:  نگام کرد و گفتیجد

 میامشب قراره با آرام بر....... حاال میبگذر:  نھ تکون دادم کھ گفت ی بھ نشونھ سرم
 . ھی ،تئاتر جالبدیتئاتر گفتم تو وخانومتم باش

  ؟دینی ببدی بردیخوای بار منی دومی برایعنی:  تعجب گفتم با
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 نمیبھ احتمال صد در صد ا!  دمی دشاشونویچند تا از نما..... وونھینھ د:  و گفت دیخند
 ! ژانرشم طنز قشنگھ!مثل اوناس

  مشھ؟ی چمینیحاال تا بب:  فکر کردم و گفتم یکم
 .دیای بدی ، بامی ندارشھی می چمینی ببگھید_  انیک

  ؟ھی پرتو نظرش چنمی ببدیباشھ با_من
 .نمی گمشو اون ور ببی حالمو بھ ھم زدلیاه اه زن ذل_  انیک

 با ییغمای بھ در خورد و خانوم ی بھ افکارش زدم کھ ھمون لحظھ  تقھ ایپوزخند
 .   وارد شدی اینیس

 .  می و مشغول شدمی کردتشکر
*****                                   

 
 
 "پرتو"

 بود و داشتم نییچون سرم پا.  در باز شد ھوی کھ خوندمیو داشتم نماز م اتاق بودم تو
 نویارمی اما بعد از تموم شدن نمازم بھ طرف در برگشتم و کھی کدمی نفھمگفتمیذکر م

 .  کردی داشت منو نگاه منھی باالرفتھ و دست بھ سی کھ با ابروھادمید
 ........اج خانومتقبل هللا ح:  تمام گفتی بھم زد و با مسخرگیشخندیر
 یب.  دلقکت بخند یزھر مار بھ خالھ و دختر خالھ .  دی بعدم ھر ھر بھ حرفش خندو

 ..... فرھنگ
  ، قبول باشھگمی می جدیول:  و گفت ستادی کھ خندش تموم شد صاف اھی از چند ثانبعد

...... 
 .....یمرس:  نگاش کردم و گفتم دی تردبا

 تئاتر منم گفتم می داد برشنھادی بھم پانیامروز ک:  شده بود گفت رهی کھ بھم خھمونطور
 . نظر تو رو ھم بپرسمدیبا

    نظر من براش مھمھ؟یعنی..... انگار کردندیتو دلم داشتند قند آب م!!!!!! خدایواااااا
البتھ فکر نکن نظرت برام مھمھ ھا :  کھ گفت گرفتمی داشتم با خودم جشن منطوریھم
 نھ بھانھ داشتھ ی حوصلھ بودم، گفتم بذار بھت بگم کھ اگھ گفتی بکمیمم  چون خودیول

 . بعدم خونسرد مشغول در آوردن کتش شد.باشم 
 ی چشمات از حدقھ دراد کھ چش نداریالھ.  با خودم شاد باشم قھی نذاشت تو دیعوض

 ! ینی منو ببیشاد
 واس ساعت یراست!!!! ھ  ھم خوبیلینھ اتفاقا خ:  کھ لجش دراد گفتم نی بھ خاطر امنم

  چند حاضر باشم ؟
 . بپرسمانی از کدی بادونمینم:  گفت ی آرومی تعجب نگام کرد و باصدابا

 از روز اول ازدواج ما نمیا. رونی بھش از اتاق زدم بتی اھمی تکون دادم و بیسر
 .  عمارت بھ راه افتادمی کردم و بھ طرف قسمت ممنوعھ ینچ نچ......
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 .........  با خودم خلوت کردم و برگشتم کھ برمیکم
 
 
 .......  شدمنھی بھ سنھی سنیارمی پلھ ھا بودم کھ با کچی پتو
 ، ثواب دی خدا ھم کھ شده لطفا جلوتونو نگاه کنیخانوم محترم محض رضا_  نیارمیک

 .  داره بھ جان شما
 حال بھ ھم زن..... خورده ادیفک کنم نمک ز.  پسر امروز چند بامزه شده نی جانم ایا

...... 
سرمو با .  مانع شدنشی سی قفسھ ی از کنار رد بشم کھ با قرار دادن دوباره خواستم

 .   آماده باش٧واس ساعت : خشم باال آوردم تا دوتا بارش کنم کھ قبل از من گفت
 . ورفت

 . م در اومده بود ، پا کوبان بھ اتاق رفتم و مشغول حاضر شدن شدی حسابحرصم
 انتخاب ی ای ساتن مشکی و روسرنی و شلوار جی سارافونری و زی زرشکمانتو

 .   رنگو در آوردمی زرشکفی ھم کفای کنیکردم و از ب
 انتخاب کردم و در آخرم از ی قھوه املی و ررهی بھ تلی ھم کرم پودر ماشمی آرایبرا

 .دمی رو دست و دلبازانھ رو لبام کشی رنگی رژ زرشکنیارمیلج ک
بھ نظرم .  مانتوم رو نبستم یدکمھ ھا.  نگاه کردم ، محشر شده بودم نھی خودم تو آبھ
 غی جیحیبھ صورتم دقت کردم اگھ رژ لبم کھ بھ طرز فج. قشنگ تر بود ی طورنیا

 رنگ نی وجود اایاما .  و خوب بود می مالشمی گرفتم ،  آرایبود رو در نظر نم
 .......رژ
 ی زرشکی عطر و برداشتن کفش ھاسیعد از زدن چند پ رو کنار گذاشتم و بدیترد

 کردمی اصال فکرشم نمشی ماه پشیخندم گرفتھ بود ، ش.  رونیرنگ از اتاق زدم ب
 .ومدی بودم و الحق کھ بھم مافھی و قپی تنیبخوام ابرو بردارم ، اما حاال با ا

 ھی جون برام تھمی و مررهی و عطر و ادکلن و غشی لباسا  و لوازم آرانی ای ھمھ البتھ
 ....... و محترمھزی من عزی زن چقدر برانیکرده بود و ا

 
 
 حرف  لشی سالن نشستھ بود و داشت با موبای رو مبل رونیارمی کدم،ی سالن رسبھ
 بھم انداخت و دوباره مشغول ی نگاھمی قدم ھام سرشو باال آورد و با نی ، با صدازدیم

. ره سرش رو بلند کرد و با بھت نگام کرد دوباھیحرف زدن شد اما بعد از چند ثان
 کھ پشت تلفن بود و ی داد اون بدبختی چون صدابود ی اگھی دیای دنھیاصال انگار تو 

 کی یبدون گفتن حت.  دیشنی نمیچی ھنیارمی اما انگار کدمیشنی فاصلھ منی منم با ایحت
 رفتن نیی از باال پانوی آب دھنشو قورت داد، ایبھ سخت.کلمھ حرف تلفن رو قطع کرد 

 . دمی گلوش فھمبکیس
 .  برداشتزی طرفم خھی نی خشمگی اژدھاھی مثل ھوی نگام کرد و ھی ثانچند
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 ........حاال!  تا االن زبونشم بند اومده بودا! ھی چرا انقدر موجنی خدا ایا
 ......  باال برد و بعد از نگاه کردن بھ دور و بر پرتم کرد تو اتاقی و بھ طبقھ من
 مقدار عقب رفتم، ھیمتقابال .  شدکی قدم بھم نزدھی شدت رو تخت پرت شدم کھ با

ھمون طور کھ بھ من . دو برابر اون عقب رفتم اری اختیدوباره جلو اومد و من ب
  جوجو؟یترسیاز من م!  یآخ:  زد و گفت ی پوزخندشدی مکینزد

 نویچھرت کھ ا:  تر شد و گفتقی رو بھ عالمت نھ تکون دادم  کھ پوزخندش عمسرم
 ترسھ؟ی مگھ آدم از شوھرش منمی بذار ببده،ینشون نم

آخھ پسر خوب خودتم اگھ .  دادمی نگفتم اما تو دلم داشتم بھش فحش میزی زبون چبھ
 ....... گھی دیترسی مینی ببافتویاالن ق

 
 
 .   کھ بخوام ازت بترسمیستی نینھ عدد:  تمام گفتمیی پرروبا

 دھد بر ی زبان سرخ سر سبز مگنی میدیشن: ھاشو داد باال و گفت  ابرودوتا
 بد ی حرف بزنگھی کلمھ دھیباد؟مواظب باش زبونت کار نده دستت کھ اگھ 

 ...........ینیبیم
 کجا؟:  از جام پاشم کھ گفت خواستم

 ساعت ھفت یمگھ نگفت!  کجاگھی آقا شجاع خب معلومھ دیخونھ : تعجب گفتم ای
 ..... گھی دمیبر..... مھیحاضر باشم خب االن ھفت و ن

 ی اول اون رژ بایب:  از تو جعبھ برداشت و بھ سمتم گرفت و گفتی ای کاغذدستمال
 .  میریصاحابتو پاک کن ، بعد م

 ...... لجباز درونم فعال شد و دستمال رو ازش نگرفتمی پرتودوباره
 دست ی کارھی کارات نی با اشرفمی اعصابم ، من ب رویری می پرتو دارنیب: نیارمیک

 ! ایدیخودت م
 با نیارمی کھ کاوردمی مبارکم نی بودم اما بازم بھ رودهی حال کھ مثل سگ ترسنی ابا

 ..... یخودت خواست:  شدش گفت دی کلی دندونانیدو قدم بلند خودشو بھم رسوند و از ب
 . بود کھ بھ ھم متصل شدی بعد دو نفسو
 
 

 گذاشتم تا نشی و نفس کم آوردم ، دستمو رو سدنی شدم ، بدنم شروع کرد بھ لرزشوکھ
 بار محکم تر ھولش نیا. عقب بره اما سر سختانھ مقاومت کرد و بھ کارش ادامھ داد

 سرم رو گرفت عی چون سردی چھرم انگار ترسدنیدادم کھ عقب رفت و نگام کرد با د
 بگو یزی چھی گھیحرف بزن ، ده حرف بزن د چت شده پرتو ؟: تو دستاشو داد زد 

اصال غلت کردم منو  .....  بزنی حرفھی زتیجون عز..... کنمیپرتو خواھش م!!!! 
 ...  نیبب

 ......... دمی شنیزی و نھ چدمی دیزی نھ چگھی کھ دیی ھا کم کم کمتر شد تا جاصدا
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*****                                 
 "سھ ماه بعد"

 یحت.....  شھی ھم روز بھ روز بھتر منیارمی ماه از اون شب گذشتھ و رفتار ک سھاالن
 .  می نداشتی جدی ھنوزم با ھم رابطھ کردم،امای خطاب مزمی رو عزگھیھم د

 کرده دای بھش پی حسھی.شدی خودمم باورم نمی کھ حتمی با ھم خوب شده بودیاونقدر
 . دمی ترسیبودم کھ برام ناشناختھ بود  و ازش م

 اما فتمی بود بکی نزدی رفتم ، چند بارنیی با سرعت بھ طرف پای در ورودی صدابا
 .   پلھ ھای بھ انتھادمیخدا رو شکر باالخره سالم رس

 تو در ظاھر  شد نیارمی کھ قامت کنمی و ببھی در ورودی کھ جلوی تا کسدمی کشگردن
 .  بودستادهین وسط ا خشک شده ھمونیارمی ، اما کدمی و بھ طرف در دودمی کشیغیج
 
 

 انداخت و دستاشو دورم نی زمشوی دستفی کھ با شتاب تو بغلش ول کردم ، کخودمو
 .  حلقھ کرد

 .......  در رفتمیخستگ......بھ بھ خانوم خانوما :  و با محبت گفتدی سرمو بوسرو
 تمی رو از خودش جدا کرد و دستش رو دور کمرم انداخت و بھ سمت اتاقمون ھدامن

 .  کرد
  خب چخبر؟_   نیارمیک

  افتاده؟ی چھ اتفاقاتی از صبح کھ رفتی بدونی خوای مقایاالن دق:  و گفتم دمیخند
 ؟ی نداردیآره خبر جد:  و گفت دی متقابال خنداونم

 . میزنی با ھم حرف می بعد کھ اومدری دوش بگھی دارم ، منتھا اول برو دمیخبر جد_
  . تکون داد و وارد حموم شدیسر
 .  بودم خوابم برددهی ھمونطور کھ رو تخت دراز کشمنم

*****                             
 .  شدماری در حمام ھوشی بودم کھ با صدادهی چقدر خوابدونمینم
 و اوردی اما عاقبت طاقت نرهی خندشو بگی داشت جلویسع.  نگاه کردم نیارمیبھ ک 

   و خوابت برد خالھ خرسھ ؟یاوردی طاقت نقھی دقستیب: گفت
  ؟یخالھ خرسھ رو با من بود:  گفتم ی اخم ساختگبا
من غلط .....من ؟؟؟؟ نھ :  بھ خودش گرفت و گفت ی و مثال مضطربدهی ترسی افھیق

 ......کردم با رفتگر محل بودم گلم
:  خشکم زد نیارمی کی زمزمھ دنی با شنی رفتم و رو تخت ولو شدم  ولسھی خنده راز
 ......  خنده ھاتیمن بھ فدا!!!!!  جاااانیا

 
 
 . شدمکمی تونی و مشغول ور رفتن با گوشھ اوردمی خودم نی روبھ
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 .   موھاش شددنی سشوارو روشن کرد و مشغول سشوار کشاونم
 انتخاب کردوگفت تو حموم تا ی دست لباس راحتھی کھ کارش  تموم شد نی از ابعد

 .  بپوشھ
  ؟ھیخب حاال خبر خبرتون چ:  نشست رو تخت و گفت اومد

 .   بدهیمامانت قراره مھمون_
  ؟یآھان اونوقت ک_
 . ھفتھنی ھمیپنج شنبھ _
  پرتو ؟ی داریلبا_
 .  یی بره خشک شودیاره فقط با_

 مھناز؟ مھناز؟: در و باز کرد و داد زد .  تکون داد و از جاش بلند شد یسر
 .  شدی مکی پر شتاب بود کھ بھ اتاق نزدی قدم ھای و  بعدش صدادی طول کشھی ثانچند

 خشک ی بدیخوایکدوم لباستو م:  من و گفت شی درو کامال باز کرد و  اومد پنیارمیک
 .....  ؟بدش بھ منییشو

 بلھ؟:  مھناز بلند شد ی تو کمد بود کھ صداسرم
 ؟یبلھ چ:نیارمیک

 ؟"آقا"بلھ  : و گفت دمی مھنازو شنی دندون قروچھ یصدا
 ؟ی انتخاب کردزمیعز:  رو کرد بھ من و گفتنیارمیک

 و ریلباس رو از خانوم بگ:  رو بھ طرفش گرفتم کھ بھ مھناز اشاره کرد و گفتلباس
  مفھومھ؟اری و اتو شده بزی براشون تمرونیببر ب

 .  از من لباس رو گرفت و رفتانھی تکون دادو وحشی با حرص سرمھناز
 
 
 "نیارمیک"

 و دکتر بعد از مارستانیبردمش ب.  ومدی پرتو بھ ھوش نمی کردی روز ھر کاراون
 .   خواست باھاش صحبت کنمتشیچک کردن وضع

 بشند، ی عصبدی نبادیدونی و مدی خانومتون کھ مطلع ھستتیخب شما از وضع_  دکتر
  تھ؟ی چھ وضعنیپس ا

 ی فھمم شما چینم دکتر ؟ من اصال ی آقای چیعنی:  زل زدم بھ دکتر و گفتم جیگ
 !دیگیم
 د؟یدونستی شما نمیعنی و آسم دارند می وخیخانوم شما نقس تنگ_
 اصال اطالع شھ؟منی ؟ چرا ؟ مگھ می چیعنی:  خوره و شکھ با تتھ پتھ گفتم کھی

 .نداشتم
 یماری بنیبھ نظر من ا. و آسم ھستش ی جوون ھمسر شما مبتال بھ نفس تنگنیبب_
 گھی دی ھی بوده ، فرضی افتادن تو آتش سوزری داره کھ احتماال گشی در  کودکشھیر
 بھ شی اومده باشھ و اون زمان ھنوز رای کھ زود تر موعد بھ دننیاونم ا.  ھم ھست یا
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ھر .... ی مراقبش باشدی بایلیدر ھر صورت خ..... طور کامل شکل نگرفتھ بوده باشھ
 ، ادی زیلی خجاناتیھ..... کنمی مدیکبازم تا..... مونھی سم منی براش عی ایتنش عصب
 . ھمھ براش مضر ھستندرهی و غادی زی فکریری منتظره ، درگریاتفاقات غ

 
 

 یب.....ھنوزم باورش برام آسون نبود .... رونی خورده از اتاق دکتر اومدم بشکست
 رو یی بالنی بوسھ بخواد ھمچھی کردم یفکر نم.... زدمی قدم ممارستانیھدف تو ب

 ... ارهیسرش ب
 ..... اتاقش شدموارد

رنگش ..... قرار داشت ژنی صورتش ماسک اکسی دستش سرم وصل بود و روبھ
 ... بوددهیپر
 دختر انقدر نیمن چطور تونستم با ا.... صورتش نا خودآگاه بغضم گرفت تی مظلوماز

  بد تا کنم ؟
 داشتم یھ سع کیاحساس..... تو قلبم بود کھ تا حاال تجربھ نکرده بودمشی احساسھی

 ....  رو بدمیشروی پیبھش اجازه 
 تو اتاق بمونم گھی دی لحظھ ھی اگھ دونستمی زدم ، چون مرونی سرعت از اتاق ببھ

 . کنھی غرورم رسوام مشی و پشکنھیبغضم م
 وقت چی ھگھی خودم عھد کردم، دی با خودم و خدامارستانی روز تو ھمون بھمون

 ........  وقتچیھ......باعث آزارش نشم 
 
 
 کردم رفتارم با پرتو بھتر بشھ و در کمال تعجب اونم با ی بھ بعد سعمارستانی روز باز

 .....   بھتر شده بودیلیمن خ
 نی ای و من بازم برارهی بگی مھمونھی خوادی پرتو بھم گفت مامان مشی روز پچند
 ......  مھنازو جز دادمھیقض

*****                                
 " پرتو"

 ... ومدهی ھنوز ننیارمی و کشھی شساعت
 ....ومدهی ھنوز ننیارمی و کمھی و نشی شساعت

 ........ ھفت
 ............می و نھفت

 نی مھمونا اومده بودن  و ای ھمھ بای  آوردند تقرفی ھشت شد و باالخره آقا تشرساعت
 . کردی ترم میعصب

  ھ وقت اومدنھ؟ چنیا:  حرص رفتم طرفشو بدون سالم گفتم با
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 رو بھ کام ھر ی ، حاال ھم مھموندی شرکت طول کشیبھ خدا کارا:  زد و گفت یلبخند
 .....  خانومم چھ خوشگل شدهنیبب..... گھیدومون تلخ نکن د

 .  می و مشغول خوش و بش شدمی تو دست ھم بھ طرف مھمونا رفتدست
 .   نبودانی از آرام و کی گشتم خبری چھر
 .  انی شده نتونستند بی بسترمارستانیآرام ب:  کھ گفتم  جواب داد نیارمی کبھ

 . نشستھ بودیلی بود و بھ دل من خی شده بودم ، آرام دختر خوب و خوش مشربنگران
 
 

 کھ از ظاھر خودم مطمئن شدم برگشتم تو نیبعد از ا.  کنم دی رو تجدشمی باال تا آرارفتم
 .....  خشکم زددمی کھ دیزیسالن اما با چ

 ی خان داشت آروم آروم منیارمی و کدندیرقصی و روژان تو بغل ھم داشتند منیارمیک
 .  و با سرعت بھ طرف من اومددیرنگش پر.  چشمش بھ من افتاد ھوی کھ دیخند

 .  خوام با خانومم برقصمی من مای بیستادی جا انیپرتو جان چرا ا_ نیارمیک
 زدم و رو بھ یپوزخند.  کنھی داره با حرص نگام مدمی انداختم و دی روژان نگاھبھ
 منو خفھ ومدهیبرو تا ن...... ترسم بھ روژان خانوم بر بخوره  یم....نھ :  گفتم نیارمیک

  کنھ
من فقط بھ اصرار خالھ  داشتم با اون :  و گفت دی کشدی تو موھاش کشی دستکالفھ

 . ستی نیکنی پرتو اصال اون طور کھ فکر مدمیرقصی احمق میدختره 
   ؟یدیخندی باھاش می پس چرا داشتستیاگھ ن_

 . ....ای کھ نسازی بابا اومدیا:  کرد و گفت یپوف
 بھش محل ندادم تا براش درس عبرت ی توجھ از کنارش گذشتم و تا آخر مھمونیب

 . بشھ
 
 

 کھ داره پشت دمیشنی قدم ھاشو می صدای توجھ رفتم باال ، ولیب.  کھ تموم شد یمھمون
 .  ادیسرم م

 .   در و داخل شدنی پاشو گذاشت بنیارمی اتاقو باز کردم و خواستم ببندم کھ کدر
 .  کشو شدمی نکردم و مشغول گشتن تونگاش

  کجاست؟؟؟ی پاک کن لعنتری شنی پس ااه
 خوشگل خانوم از من ناراحتھ؟_ نیارمیک
_............ 
   پرتو خانوم ؟یقھر_
_............ 
 .  اصرار خالھ بودهیمن کھ گفتم  از رو_
 .....  تونست قبول نکنھیم..... کامل داشتم اما نانی دونستم ، بھش اطمیم
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 شد، نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و با دهی گرفتم کھ دستم از پشت کششی حمومو در پراه
 ...... نی رو زممی افتادنیارمیک

 نذاشت و با نیارمیخواستم بلند شم کھ کھ ک عیسر.  خجالت گونھ ھام سرخ شده بود از
 با یامروز حساب!!! کجا خانوم خانوما :  گفت کردی ازش شره مطنتی کھ شییصدا

 ؟ی بذارم بریحاال انتظار دار..... یھر حرکتت دلمو آب کرد
 نکنا ی طورنیچشماتو واس من ا:  ترس نگاش کردم کھ گونمو نوازش کرد و گفتبا
 .   چپت کردمی لقمھ ھی یدی دھوی
 .   ھم داشتم و بدنم بھ لرزه افتاده بوددی ترس تردی دفعھ بھ عالوه نیا

 بدنم و کھ یلرزه .  و منو کنارش خوابوند دیرو تخت دراز کش.  شد و بغلم کرد بلند
 ...... آروم......شیھ: حس کرد گفت 

 .   کمرم و نوازش کردو
 .......  منی فرشتھ کوچولو دوست دارمیلیدوستت دارم پرتو  ، خ_ نیارمیک

 .   قطع شدی بدنم ناگھانی شدم و لرزه شکھ
 .  نداشتم نگاش کنمجرات

  بردارم؟مونی رو از سر راه زندگنمونی مانع بنی آخری ذاری دلم مریعز_  نیارمیک
 از تک تک کلماتش حس شدیصداقت رو م.  سرم رو بردم باال و نگاش کردم باالخره

 .   خواستم از چشماشم صداقت حرفاشو  بخونمیاما من م. کرد 
 .   کنھی تر مکی دونستم  ما رو بھ ھم نزدی نبودم ، ملی می رابطھ بنی بھ اخودمم

پس با جون و دل بھ .... رو دوست داشتم نیارمی تونم دروغ بگم ، منم کی خودم نمبھ
 سد رو ھم بشکنھ و پا بھ ملکوت نی  مثبت دادم و گذاشتم ھمسرم آخرشنھادیجوابش پ

 . شدی میکی بود کھ یو بعد دو جسم.  بذارمیزنانگ
 
 
  شدمرهی خنیارمی چشمامو باز کردمو بھ کیال. شدم داری  از خواب بی  نوازش دستبا
. 

 .   بھ من بودرهی تو بغلش بودم و اونم خمن
 .  کردمی رو درک نمتمی موقعھنوز

  نوم فرشتھ خاریصبح بھ خ_ نیارمیک
  ساعت چنده؟.  ریصبح بھ خ_
 ١١ و ١٠ساعت؟ فکر کنم دور و بر _

  ؟دمی پس چرا انقدر خوابیواااااا_ 
 .  تازه خوابت برد٥ کھ ساعت نھیاشکال نداره خانومم بھ خاطر ا_

 تو کمرم ی و خواستم بلند شم کھ درد وحشتناکاوردمی خودم نی کردم اما بھ روتعجب
 .  دیچیپ
   ؟شدهی چزمیپرتو ، پرتو عز_ نیارمیک
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 ی مثل درد دوران قاعدگیزی چھی.  بود ی بدیلیدرد خ.  رفتھ بود لی تحلمی آنرژی ھمھ
 .....اما با دوز باالتر....

 .....چرا من انقدر خنگم..... ی وااااای بھ اطراف انداختم ، اینگاھ
 .....  افتادمشبی دادی تازه نیارمی کی برھنھ ی نھی تخت و سنیی لباسامون پادنی دبا
 . دمی گردنم باال کشری و مالفھ رو تا زدمی کشیغیج
.  حرکت من خندش گرفت اما من از شدت خجالت بغضم گرفت نی از انیارمیک
 ی چشمانی افیح....بغض نکن دردت بھ جونم :  چون گفت دی انگار فھمنیارمیک

  بشھ؟ی بارونستیخوشگلت ن
 بھ ی ، ھم درد بددمیکشیھم بھ شدت خجالت م.  کردمی من ھمچنان با بغض نگاش ماما

 .  کنمھی گری ھای ھانمی خواست بشیدلم م.  قابل تحمل بود ریجونم افتاده بود کھ غ
 
 

 جلو اومد و بغلم کرد و تو گوشم نیارمیک.  و بغضم شکست اوردمی ھم طاقت نباالخره
 خجالت گھیالن د ای کشی نمی خجالت بکشدیآخھ نفس من اون موقع کھ با: گفت 

  ؟ھی چدنتیکش
 .   خندم گرفتھی گروسط

   باشھ ؟گھی نکن دھی گرگھید!  یخندی چھ قشنگ منیبب..... جانیا_ نیارمیک
   و تکون دادم و مجددا خواستم بلند شم کھسرم

 آآآآآخ_
 رونی  خودشم تن زد و بی لباساعیسر.  بھ سرعت بلند شد و لباس تنم کرد نیارمیک

 .  دیدو
  ؟کنھی می جورنی چرا انی اکردم،ی بھ کاراش نگاه مرتی حبا
 تو دستش برگشت و مجبورم کرد تا تھش وانی لھی با نیارمی فکرا بودم کھ کنی ھمتو

 .  بودنیری اما داغ و شھی چدمینفھم. رو بخورم 
 شد؟ی میخب اگھ بودن چ_.  ستندی خونھ ننایخدا رو شکر مامان ا_ نیارمیک
 .   عروس شدهشبی عروسشون تازه ددندی فھمی شد فقط می نمیچیھ_
حاال ھم . شھی قرمز میزنی کلمھ حرف مھیقربونش بشم کھ تا :  گر گفتم کھ گفت ی آنبھ

 .  ستی بد نمی سر بھ دکتر متخصص بزنھیپاشو 
 . مامان کش رفتمی از تو کشونویا:  در آورد و ادامھ دادبشی رو از جیکارت

 .  ندم رو ازش گرفتم و روشو خوکارت
 "مانیمتخصص زنان و زا_ انی سادات حجازمیمر"
 . ستی کارا ننی بھ ایاجی احتنیارمیک_

 چشم خانوم ی بگدی حرف بای بگھی شوھرت میھر چ:  کرد و گفت ی مصنوعاخم
 .  محترم

 چشم:  کردم و گفتم ی خنده اتک
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.  بعد منو فرستادند داخل می ساعت و نکی بای مطب ھمون دکتر و تقرمی رفتنیارمی کبا

 نیارمیک.  بفرستنم داخل ضی مرنی مجبور شدند بمی اومده بودیچون بدون وقت قبل
 .   تو کھ من اجازه ندادمادیخواست ب

 .  دمیکشی باشھ اما ھنوزم ازش خجالت میبی عجزی چدیشا
 .   بودی زن خوش مشرب و مھربوندکتره

 دی داد و چند تا ھم دارو برام نوشت کھ حتما با چند تا نکتھ رو بھم تذکرنھی از معابعد
 .   ماه ازشون استفاده کنمکیتا 
 :  دیپرسی مضطرب ازم سوال منیارمی اومدم کرونی مطب کھ باز
  شد؟یچ
  گفت؟یچ

  ؟ی نداشتی جدمشکل
  ھمھ دارو برات نوشتھ؟نی پس چرا استی نی مشکلاگھ

 ........و
 . می شدنی سواالش جواب دادم سوار ماشی کھ بھ ھمھ نی از ابعد

 .   شم کھ نگام بھ اطراف افتادادهیخواستم پ.  چشمام رو باز کردم نی توقف ماشبا
  کجاست ؟گھی جا دنیا

 ؟ بد کردم گلمو یکنی نگام می جورنیچرا ا:  شدم کھ گفت رهی خنیارمی بھ کیسوال
  کنم ؟تشیآوردم تقو

 .  می رفتیسمت طباخ و بھ می شدادهی پنی ھم از ماشبد
   ؟یبا کلھ پاچھ چطور:  نیارمیک
 .  و کلھ پاچھ دادمی و سفارش دو کاسھ حلدی جمع کردم کھ خندافمویق
 کھ یی از لقمھ ھاکردی ، ال بھ الش ، زورم مدادی بھ خوردم مموی  جور کھ حلنیھم 

 .  گرفت ھم بخورمیبرام م
 
 
 گرم شده ، بایھوا تقر.  میدی عالتی تعطکی گذشتھ و نزدی ماھکی شب وصالمون از

 . داشتھیری چشم گریی کھ آدمو کالفھ کنھ اما خب نسبت بھ قبل تغیالبتھ نھ جور
 عفونت ھی کھ نیمثل ا.  مالقات آرام ، حالش بھتر بود می بارم رفتھی مدت نی اتو

 .  بوددهیً داشتھ اما رنگ و روش واقعا زرد و پریسطح
من فکر .  دی چرخی مثل پروانھ دورش مانی بود کھ کنی ا امگھی دزی انگرتی حزی چھی

 .  کردم انقدر خواھرشو دوست داشتھ باشھینم
 .  شی کمی بردی عالتی تعطی کھ قرار شد برانی بود جر افتادهی نی اگھی مھم داتفاق
 ...... نیارمی فقط من و کالبتھ
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 سفر نی گفتن دوست دارند اولیم.انی نشدن باھامون بی جون  و پدر جون راضمیمر
 .می کھ ھمون ماه عسلومونھ رو تنھا برمونویزندگ

 راه دی و روز دوم عمی رو تھران باشلیقرار شد سال تحو.  ھر صورت ذوق داشتمدر
 .میفتیب

*****                             
 پرتو ؟_
 بلھ؟_
 تئاتر حداقل امروز می برمی گفت اون روز کھ نتونستی زنگ زده بود مانیامروز ک_
  ؟ھیھوم؟ نظرت چ.  میبر
  اممممممم باشھ فقط ساعت چند ؟_
 .دی عدی خرمیریاز اون ورم م.  شھی تموم ممی ، ھفت ، ھفت و نشھیپنج شروع م_

بذار بخوابم کھ .  مونده تا اون موقعیلیاالن کھ خ. باشھ :  و گفتم دمی کشی اازهیخم
 .خستم

   ؟ادی خوابت میلیخ_
 . ھوووم_
 . ی ناز  و عشوه ھاتو بدنی تاوان ادیبخواب گلم ، خوب بخواب کھ شب با_
 و دی گوشم و بوسری و زدی بازوش کردم کھ غش غش خندی حوالھ ی حرص مشتبا

 . عاشقتم گل من: زمزمھ کرد 
   منم:  کھ چشمام بستھ شھ فقط تونستم بگمنی از اقبل

*****                             
 کھ نھ اما یعال.  بھ خودم نگاه کردم نھی کامل کردم و تو آشموی زدن برق لب آرابا

 .  نیی بود اعتماد بھ نفسم بھ شدت اومده بود پایچند وقت.خوب شده بودم 
 جذاب شھیمثل ھم.   نگاه کردمنیارمیبھ ک.  زده بودم دی ، سفی سرمھ اپیت

   من زشت شدم ؟یعنی حالش ھیخوش ....بود
 دور کمرم حلقھ شد و چونھ ی شدم کھ ناگھان دسترهی بھ خودم خنھی با غصھ تو آدوباره

 شد رهینگران تو چشمام خ.   و برم گردونددیگونم رو بوس.  رو شونم قرار گرفت یا
 بودنش بھ شدت معلوم بود ی کھ مصنوعیبا لبخند.  برخورد کنھ ی کرد عادیو سع
 . ی غم نگاھتو خانومنمینب: گفت 

  بھ نظرت من زشت نشدم ؟نیارمیک: گاش کردم و گفتم  نمظلوم
 نی چرا ادایجد.  ی کھ زشت نشدیخوشگل تر شد......نھ گل سرخ من ، نھ عسلم _

 انقدر یوقت!!!!  نیارمی وجود کگھی نگام نکن دی طورنی خانومم ؟ ای شدیطور
 ....رهیگی مشی قلبم آتیشیمظلوم م

 .   چسبوند و کمرمو نوازش کردنشی سھی سرمو و
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خب فکر کنم :  نشھ ازش جدا شدم و گفتم رمی کھ دنی نشده بودم اما بھ خاطر اقانع
 تموم شد ، بنده خداھا گناه دارن اون روز کھ بھ خاطر ما نرفتند تئاتر ، االنم اگھ شینما

 ....  ھافتھی بازم ھمون اتفاق ممی معطل کنگھی ذره دھی
 تو چشماشو بر طرف کنم اما در کمال تعجب اصال ی ذره از اون نگرانھی خواستم یم

موفق نبودم چون رنگ چشماش کدر تر شد و کالفھ بعد از  تکون دادن سرش از اتاق 
 . رفترونیب
 
 

 نشون نی بودند و ا٢ ی  در حال رفتن بھ سالن شماره یھمھ .  می سالن  تئاتر شدوارد
 رو گھی جا ھم دنی و اادیار بود ھر کس خودش بچون قر.  میدی رسری دی داد کمیم
 کھ نیارمی کیاما با صدا.  کنم  داشونی ، ھر چقدر چشم چرخوندم نتونستم پمینیبب
 .   برگشتمشونبھ سمت. اوناھاشن پرتو :  گفتیم
 ی بی کھیمرت:  و گفت ستادی انیارمی کی پا تند کرد و رو بروی ما عصباندنی با دانیک

 . دی جا باشنی امی و نشیشعور بد قول ، مگھ قرار نبود ش
برو خانومم ، : کرد و گفت تمی خونسرد دست دور کمرم انداخت و بھ جلو ھدانیارمیک

 . شھی تموم مشیاالن نما
 ی بغلش و بھ حالت مسخره اداری حرکت  آرام زد زھی از حرص قرمز شد و تو انیک
 . شھی تموم مشیانومم االن نما خمیبر:  و در آورد و گفت نیارمیک
 .   از خندهمیدی ترکیی و دوتاھوی نگاه کردم اونم بھ من نگاه کرد و نیارمی کبھ
 .   بودرهی بغلش و بھ ما خری آرامو مثل مرغ زده بود زانی بود کی باحالی صحنھ یلیخ

 انی فوران کرد و رو بھ کھوی رو درک کرده بود چون تشی کھ آرام تازه موقعنی امثل
 .....  آبرو بریولم کن  پسره : گفت  

تو رو جد . ؟ آبرومون رفت کنندی نگامون می مردم چطورنیبب:  درمونده ادامھ داد و
 .  بابا خون تو مغزم نموندنیآبادت منو بذار زم

 کنندی مردم ھمھ دارن با بھت نگاش مدی دی کنجکاو بھ اطراف نگاه کرد و وقتانیک
 . میچاکر:  گفت ی لحن داش مشت حوالشون کرد و بایچشمک

 .  آرام بھ بغل وارد سالن شدو
 . می زدرونی از سالن بشی از تموم شدن نمابعد

 .   ھم داشتی جالی بود ، در کنار طنز بودنش محتوای خوبتئاتر
 .  شدبی نور تصوالدی مدی داد کھ آخر سر مرکز خری میشنھادی پی کسھر
 پر از نی صندوق ماشھی با تی  و در نھامی ھم رفتگھی دی نور چند جاالی می اضافھ بھ

 . می برگشتدیخر
 رهی شرت و کت و کفش و غی من گرفتھ تا تی براری مانتو و شال و کفش و لباس زاز
 ...... و سبزه وی و ماھنیارمی کیبرا
 .   گرفتی مشاوره مداشی خری آرام ھم از داداشش برانی بنی اتو
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 :دادی می جوابھی  با اخم و تخمانی ھر بار ککھ
 .رونی بختھی ؟ ھمھ دار و ندارتو رھی چگھی دنیا

 
   کوتاھھیادیز
 

   جلفھ؟رنگش
 
 .  شدهیمی اه مدلش قداه
 
  ؟یشی جا منی تو انی اتو
 
 . ستی نبد
 
 .  داشتی خواست بر می رو کھ میزی ھر بار آرام با حرص ھمون چو
 
 

 . می  بھ خونھ برگشتدی و خنده و صد البتھ خری شوخی بعد از کلباالخره
*****                           

 ی جون ھم قراره برامی سر صبحانھ پدر جون عنوان کرد خودش و مرامروز
 . ھی برند ترکالتیتعط
 نیاما موضوعش بھ ا.  ادی نمادمی افتادم کھ اسمشو یلمی فھی ادی.  گرفتھ بود خندم

 از یمادره تند.  دادیش انجام م ھمسری برایصورت بود کھ پسر خانومھ ھر کار
 .   نشھعی عروسش ضای خواست اون کارو براش انجام بده تا جلویشوھرش م

 رو یخی کتاب تارھی کتابخونھ شدم و بعد از برداشتن ی از تموم شدن صبحانھ راھبعد
:  ھوا دمی سھ متر پری شخصیرفتھ بودم تو کتاب کھ با صدا. ولو شدم بای تقریصندل

 .   جالبھ بلند بخون ، چشام کور شد از بس از باال متنشو خوندمیلی جاش خنیا
 .  بودستادهی سرم ای بود کھ باالنیارمیک.  رو بھ سمت صدا برگردوندم سرم
 .دمیمرض ترس_ من

 ور اون ور نی دستش موھاشو ایکی چونشو بھ حالت زنونھ با اون ری زو زدستشو
 خانوم یترسی ھم میزیشما مگھ از چ........واه واه بلھ دوره خواھر : کرد و گفت 

 شجاع؟
 .کردی شعور داشت مسخرم میب

   ؟گھی دانھیعوارض گشتن با ک:  و گفتم دمیخند
   خل و چلی پسره نی گذاشتھ اری تاثمی ، رو ھمھ چیآخ گفت:  زد و گفت ی خنده اتک
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 تو یبی غم عجھی کنمی ھر بار احساس می دوست دارم ، ولیلی خانویاتفاقا من ک_
 .  چشماشھ

 بھ جز شوھرت دی و نبای متاھلگھی کھ شما دنیخانوم محترم اوال ا:  کرد و گفت یاخم
 ......... ،ی رو دوست داشتھ باشیگریکس د

 .  دارهیآره چون واقعا بھ غم: ادامھ داد. دی کشی شد و آھنی حالت چھره غمگھوی
  ؟ کنمفی برات تعریحوصلھ دار:  تعجب نگاش کردم کھ گفت با

 بود فکر کنم ، ٨٩آبان سال :  و بھ عالمت مثبت تکون دادم کھ شروع کرد سرم
 دی و دو سالھ بود کھ تو دانشگاه شھستی جوون بھی انیک.  ستی نادمی یدرست و حساب

 سال کنکورش بکوب نشست درس خوند تا ادمھی.  شده بود لی مشغول بھ تحصیبھشت
 دانشگاه خوب بھ نیبا قبول شدنش تو ا آخر سرم.  خواد برسھ ی میزیبتونھ بھ اون چ

 بود یخالصھ کنم برات چند وقت.  بھتر باشھایلی تونھ از خیھمھ ثابت کرد اگر بخواد م
 رفت تو خودش ، ی می ذاشتی تنھاش مقھی نبود ،دو دقیچی ، حواسش بھ ھزدی مشیش
 االن ااحتماال ت.  شده بودم مشکوکیحساب. کردی نگاه مدی سفواری دھی ساعت بھ مین
 .   دوست دارمشتری ھم بی برادر خونھی رو از انی کی باشدهی فھمدی باگھید
 .   روز رفتم نشستم رک و پوست کنده ازش خواستم خودش بگھ چش شدهھی

 ھاش ی از  ھم کالسیکی شی آقا دلشو پدمیاما بعد فھم.  من من و انکار کرد کمی اول
 . جاش گذاشتھ

 چی اعتراف کنھ ، رفت ، اعتراف کرد اما کاش ھششیگفتم بره پ.  راه حل دادم بھش
 .  افتادی اتفاق نمنیوقت ا

تا .  شدیرابطشون ھر روز باھم بھتر و بھتر م.  بود ی کھ دختره ھم راضنی امثل
 ........  نکھیا

 
 
 کنندی با ھم دعوا مشدهی ملوفری کھ بھ نی مشکوکی سر تلفنا شی کھ دو سھ سال پنی اتا

 ناراحت بوده و بھش شک داشتھ کھ اصال بھش اجازه لوفری اونقدر از دست نانیو  ک
 رو انی در و اون در زد تا کنی بھ ایلی اون روزا دختره خادمھی. بده حی توضدهینم
 بگم انی اومد شرکت من و خواھش کرد بھ کی چند باریحت.  بده حی و براش توضنھیبب

.  داد ی نمتی اھمی پا داشت و اصال بھ حرف کسھی مرغش انیاما ک. بدهجواب تلفناشو
 نی مشغول بھ کار بود و ھمیشی بھ صورت آزمامارستانی بھی تو انیتو اون روزا ھم ک

 .  از دختره نشد ی خبرگھی گذشت و دیدو سھ ماھ.  غافل بشھ لوفریباعث شد از ن
اونقدر شدت . مارستانی بارندی می درصد سوختگ٧٠ با ی  تصادفماری بھی کھ نیتا ا

 .  نداشتھیصی قابل تشخی رفتھ بوده و چھره نی ھاش از بھی بوده کھ رادی زیسوختگ
 ی سوختھ نام و نشانی مھی و مدارک نصفھ و ننی کارت ماشی سرھی از  باالخره

 .بوده" یانی آشتلوفرین"اسم دختره .  کنندی مدایدختره رو پ
*****                          
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 بد بود ی ھمھ چلوفری و فوت نی قلبستی لحظھ آروم و قرار نداشت ،  کھ با اھی انیک
 ؟ ی دادی دونم از مردن چھ تصورینم.  کلمھ مرد ی واقعی ھم  بھ معنانیک.بدتر شد 

 ضجھ لوفری نی باال سر جنازه ی چطوریدونینم. دمی دانوی من بھ چشم مردن کیول
 .  زدیم

 پدر ی از رقبای سرھی کھ میدی باز شد و فھمسی پلی از ھفتمش تازه ماجرا برابعد
 .برندی منی کھ خانوادشو از بکردندی مدشی پروژه تھدھی ، سر لوفرین
 
 
 لوفری نی برایداری و دی تلفنگاهی گاه و بی آدم ھم مزاحمت ھای سرھی ی طرفاز

 دی قی گذاشتھ بوده و حتونی فقط با خواھرش نسترن در ملوفری کھ نکردندیدرست م
 بھ افکار ھی با تکانی بگھ کھ کانی زود موضوع رو بھ کیکرده بوده قراره بھ زود

 خواد بگھ موضوع از ی ملوفری کھ نعدشم ، بکنھی و خراب  مزیاشتباه خودش ھمھ چ
 .   رسھی بگھ و بعدشم کھ بھ قتل میزی ذاره چی نمانی خوره ،کیکجا آب م

   ؟دهیبھ قتل رس:  بھت بھش نگاه کردم و گفتم با
اتفاق .  حادثھ نبوده نی تصادفش و انفجار ماشیعنیآره ، :  حوصلھ جواب داد یب

 لوفری نی برای در اصل چھ اتفاقدنی کھ ھمھ فھمنیبعد از ا.  شده بوده یزیبرنامھ ر
 ی کھ از نظر روانیی تا جاشدی قبل می ھر لحظھ بدتر از لحظھ انیافتاده اوضاع ک

 بار ھی ی کرد اگھ حتی دونست و فکر میم دچار مشکل شده بود ، خودش رو مقصر
.  االن زنده بود لوفرشی تونست کمکش کنھ و نی مدی حرف بزنھ شالوفری ذاشت نیم

االنشو . می کنشی بستری روانمارستانی ماه ب٦ شی روانی بد روحطیما ھم بھ خاطر شرا
 .  قبلانی تا دوباره بشھ ھمون کدی طول کشیلینگاه نکن خ

  دکتر نبوده ؟انی مگھ کنیارمیک_ 
 نسبت ی عالقھ اگھی بود کھ بعد از اون اتفاق ھم دی پزشکینھ دکتر نبود ، دانشجو_

 .  خودمشیبھ کارش نشون نداد و منم آوردمش تو کارخونھ پ
 .  شدهتیاوھوم ، چقدر اذ_
 
 . خوب تونست خودشو دوباره بسازهیلی ، خکنمی منی تحسشویاره اما من روح_

*****                              
 
 

 ای والنھار،  لی مدبر اللای مقلب القلوب والعبصار ، ای: بستم و زمزمھ کردمچشمامو
 میاز تھ دلم آرزو کردم خوشبخت.... احسن الحالیمحول الحول واالحوال، حول حالنا ال

 .  داشتھ باشھین دووم طوالنیارمیکنار ک
 . نگاه کردمنیارمی گونم چشمم رو باز کردم و بھ کی روی حس بوسھ ابا

 .   مبارکمونی زندگدی عنیاول:  لبخند زد و گفت بھم
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 ....  توھم مبارکدیع:  لبخندش رو دادم و گفتم جواب
ماھم :  کھ پدر جون گفت می منظور دار پدر جون بھ سمتشون برگشتی سرفھ ی صدابا

 .  می بھ عروسمون بگیکی تبرھی ور بذار ماھم نی اای ور پسر جان ، بنی اای  با،میادم
 دنی کھ پدر جون مقابل من قرار گرفت و بعد از بوسدی با خنده عقب کشنیارمیک
 از نیارمی خودت و کیدی عنمی بابا جان اایب...... مبارک دخترم دتیع:  گفت میشونیپ

سھ ......شھی کیالی سند ونیا:  زد و با خنده ادامھ دادیچشمک...... میطرف من و مر
 ......نھیارمی کنام دونگش بھ نام تو و سھ دونگش بھ

 . پسر سرتو کاله نذارهنی باشھ احواست
 کارش نی باال برد کھ ای دست من رو گرفت و بھ طبقھ نیارمی وکمی کردتشکر

در اتاق رو باز کرد و .   جونمی پدر جون و مری خنده یمصادف شد با بلند شدن صدا
 می رسیخب حاال م:  گفت طنتیبعد از داخل شدنشون در اتاق و چھار قفلھ کرد و با ش

 .....  خانوم خانومایدی عنیریبھ بحث ش
 

 حواسش باشھ نکھی کھ اون روز تو پاساژ بدون ای ایدی برم سمت کمد و عخواستم
 ی جاھیکجا کجا سرکار عل:  و گفتدی ھوا دستم و کشی کھ بارمی بودمو بدهیبراش خر

  برند ؟ی مفیتشر
 ھی.  جوابشو بدم کھ با قرار گرفتن لباش رو لبام صدام تو ھنجره خفھ شد خواستم

بعد .  گرفتھ بود ی تو موھام بود و موھامو بھ بازگشیدستش رو کمرم بود و  دست د
 ، لباش رو از رو لبام برداشت و گونش رو بھ دی کھ انگار بھ آرامش رسھیاز چند ثان

 تر نیی و پادنی  دوباره شروع کرد از گونم بوسظھ چسبوند و بعد از چند لحمیشونیپ
 خود بھ خود از حس مور دی بھ گردنم رسیو وقت....... چونم،  گوشم ریز.  رفت یم

 ی قلقلکیجوجو!!!!!!  جانیا:  کرد و گفت یزی ریمور تو خودم جمع شدم کھ خنده 
 ......... من
 
 

  ی ازم خجالت بکشگھی بار دکی:   و گفت دی بھ گونم کشی کھ دستدمی کشخجالت
  ؟یدی فھمکنمای میبرات قاط

 .  دمی نشنیزیمن کھ چ:  تکون دادم کھ گفت سرمو
 . دمیفھم:  حرص تو چشماش نگاه کردم و گفتم با

 ؟ فردا دی رو جمع کردلتونی وسایخب حاال خانوم خجالت:  سر داد و گفت ی اخنده
 .......مایصبح اول وقت پرواز دار

 بھ سمت عیسر.  ارمی آن احساس کردم االنھ کھ باال بکی بگم کھ یزی چخواستم
 .   اتاق رفتم و در و از پشت قفل کردمی بھداشتسیسرو

 رفت و  ی مجیسرم گ.  بد بود یلیحالم خ.  خورده و نخورده بودم رو باال آوردمی چھر
 .  ستمی تونستم سرجام باینم
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 نیچت شد ؟  باز کن ا..... زمیپرتو عز....پرتو: ھم اونور در خودشو کشت نیارمیک
 در ال نیچرا ا...... بگو زی چھیحالت خوبھ؟ ده آخھ . ...پرتووووو........ نمیدرو بب

   ؟یمصبو قفل کرد
 امروز ی خوردی ؟ چت شده ؟ چزمی عزیخوب:  تو و تکونم داد دی باز کردم کھ پردرو

 ؟
 نی شد کھ حالم ای میاالن چند وقت.  نخورده بودمیچی نداشتم کھ بدم چون ھیجواب
 .   بود رفلکس نداشتم اما حالت تھوع داشتمیطور
 ذره بھ ھی ؟ آخھ چرا یاالن خوب:  خوب بودن تکون دادم کھ گفت ی بھ معنایسر

  ؟یدی نمتیخودت اھم
 .......  دراز بکشمخوامیم...... ،خستم نیماریخوبم ک:  دمینال
 .   رو تختبرمتی ، صبر کن االن مزمیباشھ عز_
 . رمینھ خودم م_
 .   نداد و بغلم کرد و رو تخت گذاشتمیتیاھم_
پتو رو روم .  آب بھ خوردم داد و با ھل دادن شونھ ھام وادارم کرد دراز بکشم یوانیل

 . ھم افتادی رو موھام زد کھ پلکام روی و بوسھ ادیکش
 
 
 "نیارمیک"
 .....یلیخ..... بود دهی ناز خوابیلیخ..... پرتو نگاه کردم بھ

 رو انتخاب ی رنگ بزرگیچمدون مشک.  و بھ طرف کمد رفتم دمی رو روش کشپتو
 ی دو بستھ پد بھداشتنانیمحض اطم.  خودم و پرتو رو توش جا دادم یکردم و لباس ھا

 رو چک کردم در لی وسای ھمھ گھی دور دھی کھ نیبعد از ا.  پرتو برداشتم یاھم بر
 . تا بعدا بھش بدمگذاشتم  پرتو رو ھم کناریدیچمدون رو بستم و ع

 از مامان و بابا نبود یخبر.  حرکت کردمییرای بھ سمت پذرونی اتاق زدم باز
 تق یبا صدا.  شدم کردی کھ پخش میلمی فی رو روشن کردمو مشغول تماشاونیتلوز.

طبق .  نگاه کردم شدی کھ از در سالن وارد می گرفتم و بھ شخصونیتق چشم از تلوز
رو بھش کردم و با پوزخند .   مخمشو ری ھایمعمول مھناز بود و اون پاشنھ تق تق

 دی جدیزندگ..... شما مبارک دیع...... جاست ؟ مھناز خانوم نی ای کنیبھ بھ بب: گفتم 
 نھ ؟.  دست بزن ھم داره دتونی کھ ھمسر جدنمیبی؟ م گذرهیخوش م

  ، ستی اصال خوب ندمی جدینھ اتفاقا زندگ:  بھ گونش کردم کھ با خشم گفتی ااشاره
 نی بدون انویاما ا! گذرهی داره خوش میلی کھ بھ تو و اون دختر کلفتھ خنیاما مثل ا
 ... ار کنم کی باھاتون چدونمیم......  ارهی دوام نمادی زتونیخوشبخت

 کھ سر من یی بعد از اون ھمھ بالحی وقی کھیزن.  و گفت و بھ سرعت ازم دور شد نیا
 .  زبون دارهمیآورده ھنوزم سھ متر و ن
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 ی حوصلھ ی حتگھید.  تلخ کامم کرده بود ی بود و حسابومدهی بھ مذاقم خوش نحرفش
 .   نگاه کردن رو ھم نداشتملمیف

 . شرکت رو چک کردمستمی باال و سی طبقھ رفتم
 .  توش نبودی خاصی خداروشکر موردخب

 ی اگھی دلیمی اچی کھ از فرد ناشناس بود ھلیمی اھیبھ جز .  ھم سر زدم لمیمی ابھ
 .  نداشتم

 عرض کی سال نو رو بھتون تبردنی زرنگار ، فرا رسیسالم آقا:  رو باز کردم لیمیا
 اما بھ شدت بھ کنمی نمیخودم رو معرف.  دی داشتھ باشیانشا سال خوب.  کنمیم

 بھم یاتی حی مسئلھ نی تو ادی تونی کھ مدیدر واقع تنھا شما ھست.  دارم اجیکمکتون احت
 .دی بدب جواکنمیخواھش م.  دیکمک کن

 ....  لپ تاپو بستم و رفتم تو فکری صفحھ
  بکنم؟بھی فرد غرھی تونم بھ ی می تونھ باشھ ؟ و حاال من چھ کمکی می کیعنی
 
 
 کمی کوچی وقت بود کھ با آبجیلیخ.  رو کرده بود انای کیدلم ھوا.   رفتمرونی اتاق باز

 ...... با پرتومی از شب عروسقایدق. خلوت نکرده بودم 
وارد کلبھ شدم و رو تخت .  ممنوعھ رو رد کردم ی عمارت خارج شدم و منطقھ از
 .  دمی دراز کشانایک

 مدت ھی ی طھوی کردم ی فکرش رو ھم نمی حتمیعروسشب .  رو لبم اومد یلبخند
   ؟می شدی و چمی بودیچ. زمان دو سھ ماھھ بھ پرتو عالقھ مند بشم 

و چھ خوب ..... اتفاقھی.....  میای تلنگر الزمھ تا بھ خودمون بھی یگاھ!!! می آدما احمقما
 .  ختی بھ ھم ریشد کھ اون روز حال پرتو کم

 ...... حس خوبھی..... بھش داشتم ی حسھی دمشی کھ تو عمارت دی از روز اولادمھی
 ھیاما ....... نبود نای کدوم از اچی دوستش داشتم نھ ھی حتای کھ بگم عاشقش بودم نھ
 !!!!!!! تو چشماش بود کھ بھ خاطرش دست بلند کردم رو زنمیزیچ
 نتونستم گھی کھ دیی شد تا جاشتری و بشتری بی حس بعد از ازدواجمون ھم ھنی اکھ

 !مھارش کنم
  داگھیشا........احمق بودم کھ زود تر باھاش خوب نشدم .......من احمق بودم  ...... اره

 می بودسادهی کھ وامی بودیی ما ھنوزم ھمون جادی رسی نممارستانیاون روز کارش بھ ب
. 

 کھ ی آدمنی انیبب:  کھ بھم بگھ یبھ کس.... داشتم  اجی تکون احتھی من فقط بھ دیشا
  ؟یفھمیم...... امکان داره نباشھ مارستانیافتاده رو تخت ب

 دختر مظلوم رو دوست نی قلبم امی من از صمدمی فھمی انقدر مغرور بودم کھ نمدیشا
 . اما با باور نبودنش بھ خودم اومدم. دارم 



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 82 

 بھ ناز و دمی کردن پرتو رسری و فحش و تحقی از کتک کارشھی باورم نمخودمم
 کھ نی اای......و شب بدون اون خوابم نبره..... کھ ورد زبونم بشھ پرتو نی و انوازش

 .  بزنم تا اون فقط بھ لبخند نثارم کنھشیخودمو بھ آب و آت
 ...... دهی می ای عشق چھ معنگنی می وقتفھممی دارم ماالن

 
 
   خوابم برد ؟یمن ک.  نگاه کردم پنج صبح بودلمی و بھ ساعت موبادمی خواب پراز
 باال رفتم و بعد یبھ طبقھ .  سرعت از کلبھ خارج شدم و بھ سمت عمارت راه افتادم بھ

 تا حاال روزی از دیعنی. پرتو ھنوزم خواب بود.از باز کردن در اتاق وارد شدم 
  شده دوباره خوابش برده؟داری بایھمچنان خوابھ 

 ی کترری سر و صدا و زنیکمتر باال انداختم و وارد آشپزخونھ شدم ،با ی اشونھ
تو .  نکردم داشونی دنبال نون گشتم ، پیاما ھر چ.  دمی رو چزیروشن کردم و م

درشون .  کنم دای تونستم اون جا پی اکھی رو ھم گشتم کھ خوشبختانھ سھ چھار تزریفر
 .  شھ باز بخشی گذاشتم تا یآوردم و رو کتر

 کتم رو بی ھا و عابر بانکم رو تو جطیبل.  لوازمم رو چک کردم گھی دور دھی و رفتم
 تو نی ماشچیی و سوالی ودی و بعد از گذاشتن کلنییکاناپھ گذاشتم ، چمدون رو آوردم پا

 .   کنمداری باال رفتم تا پرتو رو بیچمدون بھ طبقھ 
.  شد و منم با خنده مشغول عوض کردن لباسام شدمی بھداشتسی سروی غرغر راھبا

 یرفتم طبقھ .  دست لباس راحت رو تخت گذاشتم و بھش گفتم بپوشھ ھی پرتو ھم یبرا
 خانوم قھیباالخره بعد از ده دق.  ادی منتظر شدم بی و بعد از خاموش کردن کترنییپا

 .  آوردندفیسانتال مانتال کرده تشر
بھ لطف !!!!!! شماستای فھی ھمھ وظنایخانوم محترم ، ا:  رو عوض کردم و گفتم یچا

 .  می خانوم خونھ ھم شد پاھیشما 
 شرکت منو ی بخنده؟فکر کن کارمندای کیآره بخند ، تو نخند:  کھ ادامھ دادم دیخند

 کارم گھی دیچیھ..... نندی ببالی عھد و عی در حال خم و راست شدن جلدی طورنیا
 .  کنندی حپھ قند ھم با دستور من جابھ جا نمھی ی حتگھید. ساختست 

 وقت ی ساعتمی ندمیبا نگاه بھ ساعت فھم.  می کھ صبحانمون رو خوردنی از ابعد
 ........میدار

 .  پرتو بود برگشتمدی عی کھ کادوی شده اچی کادو پی باال و با بستھ رفتم
 
 

 ......  مبارکدتونیخانوم مجددا ع:  بھ پرتو گرفتمش و گفتم رو
 ی برانیا...... خدا یواااااا:  شده و از دستم گرفت و گفت چی کادو پی ذوق جعبھ با

 منھ ؟
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 جا نی رو ای اگھی از شما کس دریمن کھ بھ غ: بھ دور و برم انداختم و گفتم ینگاھ
 .  نمی بینم

 .   چشماش چھار تا شددنشی رو باز کرد و با دکادو
  من لپ تاپ ندارم؟ی دونستی از کجا منیارمی کیوا_
 . ی نداردی فھمشدی ملتی ذره گشت و گذار تو وساھی خواد کھ با ی دونستن نمگھید_
 !!!!! مردم خوابن! وونھیچتھ د:  دھنشو گرفتم و گفتم ی جلوعی سرم زد کھ سریغیج

 نی بھ موقش سر ای ولیاالن در رفت:   دھنش برداشت و پچ پچ کرد ی رو از جلودستم
 . می کنیفصل صحبت م تو لوازم بنده با ھم متی جاسوسی ھیقض
 نی دوربی ، اگھ بدونستی نیزی کھ چنیا:  کھ نشنوه گفتم ی و طوریالی خی با بمنم

  ؟ی کنی کار میکار گذاشتم تو اتاقت چ
 نمیا:  باز گفت شی جلوم گرفت و با نی بستھ افشی چون از تو کدی کھ نشننی امثل

 !!!!!!!!  بابابزرگیدیع
   ؟گھی دھیجان ؟ بابا بزرگ ک_
 ! گھی دگمیخودتو م_
  ؟دهی سفشوانمی رای خوره ؟ پشتم قوز داره ی بھ بابا بزرگا ممیمن؟ من بدبخت چ_
 حاال ھم یی مثل بابا بزرگای چھ نکنی چھ باور کنیول. ی خوب اومدشوانویآخ آخ ر_

 .   خواھشا کادوتو باز کنمیتا از پرواز جا نموند
پول و کت و کراوات و کمربند و ادکلن  فی ست کھی.  بستھ رو باز کردم ی کنجکاوبا

 . ی و مشکیشمیبود، بھ رنگ سبز 
  م؟ی دونستی و ما نمی بودقھیتو انقدر خوش سل:  شدم و گفتم رهی بھ پرتو خی شگفتبا

:  باال بردم و گفتم می دستام رو بھ عالمت تسلعی بھ سمتم پرت کنھ کھ سرفشوی کخواست
 ی مفیازشون تعر: بعدم با غرغر ادامھ دادم ....... بده قتی سلمیلیاصال خ....... بابا یا

 ......گستی داستان دھی ی کنتی ھم ازشون گلھ و شکایوقت...... داستانھھی یکن
 فرودگاه ی برانی ماشھی داد اسمم رو صدا زد کھ زنگ زدم آژانس تا برامون با

 .بفرستھ
 
 
 "پرتو"

 ......شی کمیدی بودن باالخره رسمای ساعت تو ھواپکی از بعد
 شیتا حاال ک.  ھم داشت ی خب برام تازگیول. گرفتھ بودم انقدر ھوا گرم بود عزا

 .  بودمومدهین
  بدبختی جا نرفتچیتو ھ:  زد ادی از درونم فریکی بھ افکار خودم زدم و یپوزخند

..... 
 گرفتن چمدون با لیبعد از تحو.  کنم یری جلو گی رو تکون دادم تا از افکار منفسرم

 .  می از فرودگاه خارج شدنیارمیک
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 اطراف بودم،  ی بھش داد کھ انقدر محو فضای دست تکون داد و آدرسی ای تاکسیبرا
 .   گفتیاصال متوجھ نشدم چ

 در ھی بود کھ الی وھیروبرومون . بھ اطراف نگاه کردم .  می شدادهی پنی توقف ماشبا
 الی پشت ودیحدس زدم با.  پوشونده بود ایر پشتش رو دی داشت و منظره کیکوچ
 بھ سر تا ینگاھ.  مطمئن شدم حدسم درستھ گھی دالیکھ با دور زدنمون دور و.  میباش

 .کی شاریو البتھ بس  ساده بودیلیخ.  انداختم الیسر و
 یایدر.  نمی رو ھم ببالی ویی جلوی تاره فرصت کردم فضامیدی رسالی وی بھ جلویوقت

 ی کمی صندلشی متوسط با شزی مھی رو پوشونده بود و الی وی رو برویسر تاسر آب
 .   قرار داشتالیدور تر از محوطھ س و

 .   باز موندرتی شدم و دھانم از حالی برم داخل ، وارد وگفتی  کھ منیارمی کی صدابا
 .   بودبای حال زنی مجلل و در عاری بسرونشی بی بر خالف نماالی وداخل
و بعد .  خورد ی بود کھ بھ چشم میزی چنی اولی مخمل سرمھ ای سر سر تای ھاپرده

 و سرمھ وسط سالن گذاشتھ شده دی بھ رنگ سفلی و استی دست مبل راحتھیاز اون ھم 
 .  بود
آشپز خونھ .  مبل ھا نصب شده بود ی و رو بروواری داده بھ دھی تکنچی ا٦٠ ی دی اال

 اری بسی نقره ای با نرده ھایکی باریسمت چپ قرار داشت و سمت راست ھم راه پلھ 
 .  خوردی بھ چشم مبایز
 
 

اون جا .  باال رفتم ی بھ طبقھ نیارمی کیی از کنکاش خونھ برداشتم و با راھنمادست
 ی ورزشلی جمع و جور تر کھ نصفش بھ وسایی بود اما با فضانیی مثل پابایھم تقر

 .  اختصاص داده شده بود
 .  کردمی آوردم و تو کشو ھا جاسازونری رو از تو چمدون بلیوسا

 .   رفتمنیی پای راحت عوض کردم و بھ طبقھ اری دست لباس بسھی ھام رو با لباس
  درست کنمیزی شام چیرفتم تو آشپزخونھ تا برا.  رو کاناپھ خوابش برده بود نیارمیک
. 

 .  بھ سرم زدیفکر.  کردم ی بودم و بھ اطراف نگاه مستادهی وسط آشپزخونھ افیبالتکل
 کردنشون و بھ ھمراه گوجھ زی رزی آوردم و بعد از ررونی بزری مرغ از فری ابستھ

 رونی بخچالی ھم اضافھ کردم و در  آخر نوشابھ و ماست رو از ھیادو.سرخ کردم 
 پس میدیدر عجبم ما کھ تازه رس.   رو صدا زدم نیارمی و کدمی رو چزیم.  دمیکش

   کلھ پره ؟ تانتای و کابخچالی یچطور
 ...... ای کنار درمی برمی گرفتمی و تصممی ھم شام رو خوردبا

 . می شدسی کھ موج اومد و سرتا پا مثل موش خمیزدی تو ساحل قدم ممیداشت
 .  بخندی خنده حاال نخند کری زمی نگاه کردم و ھمزمان باھم زدنیارمی کھی
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 گرفتھ شی بازنیارمیآقا ک.......بعلھ. شدم سی بازم خدمی و دار خنده بودم کھ دری گدر
 .......... دمی و بھ صورتش آب پاشاوردمیمنم کم ن...بود 

 .......  اه چقدرم شوره آبشاه
 کھ ھر دو خستھ کنار ساحل دراز میدی اونقدر بھ سر و صورت ھم آب پاشخالصھ

اصال حالم اما من .  دی کشی مقی عمی چشماشو بستھ بود و نفسانیارمیک.  میدیکش
 ...... رونی بزهی کردم ھر آن ممکنھ تمام دل و رودم بریاحساس م. خوب نبود 

 .   خورده و نخورده بودن رو باال آوردمی سرم ھمون شد و ھر چآخر
 ستی نیچیھ:  کرد ی و تو گوشم زمزمھ مدی مالی کمرم رو منیارمی مدت کنی تمام اتو

 و ی ، خستگرمی اخی حالت تھوع ھاادی رفت و با جیسرم گ....... ستی نیچیھ.....گلم 
 ...........  ھام وجھی و سرگمیضعف بدن

   ؟نیارمیک:  دمینال
  نیارمیجون دل ک_
  ورا دارو خونھ ھست ؟نیا_
  ؟ی خوایقرص ضد تھوع م:  تعجب نگام کرد و گفت با
 ......  خوامی چک میبی بھی..... رینخ:  حرصم گرفت و گفتم شی خنگاز
 ی ھاادیو تمام مدت فقط فر.... زو ھوام دمی دفعھ بھ خودم اومدم و دھی چھرم شد و تما
 دارم بابا یعنی..... شھی باورم نمااااااای خدایوا:  گفت ی می بود کھ با شادنیارمیک
  ممنونم خدااااااااااا....... ی مرسای ؟؟؟ خداشمیم
 ......مممممممممی چاکریلیخ
 
 
 تھران حق می کھ بریاز االن تا وقت:  گذاشت و گفت نی منو زمی با خوشحالنیارمیک

   ؟؟؟؟یدیفھم..... ی بزنی و رنگدی و سفاهی دست بھ سیندار
  بدم بعد شی کھ بذار اول ازمامیستی آخھ مطمئن نزمیعز:  خنده نگاش کردم و گفتم با
 .   کار و اون کار منع کننی منو از اایب
 ی من حس پدرانھ شی آزماالیخیب:  گفت ی ذره گرفتھ شد اما با خوشحالھی نیارمیک

 یشی پدر می ھمھ سال دارنی تو بعد از انیارمی کگھیھمش م... ادهیدرونم در حال فر
... 
   بعد از کدوم ھمھ سال؟؟؟  ھانن؟؟؟دمی شک پرسبا
 حس ی من از ھمون کودکگھی دیاز کودک:  بھ خودش گرفت و گفت دهی ترسی افھیق 

 .  خوشگلی شوھرانھ نسبت بھ دختر ھای حسنیپدرانھ نسبت بھ کودکان  داشتم ھمچن
 ی شوخدونستمی منکھی با ادنی زد وشروع کرد بھ دوی حرف قھقھھ انیبعد از گفتن ا 
 دفعھ ھی اما حس حسادت تو وجودم شعلھ ور شده بود با حرص دنبالش کردم کنھیم

 با سادی اول وانیارمیک...  و صدا کردمنیارمی و کدمی کشغیج....  بھ سرم زدیفکر
 بودم و دستم رو شکمم بود دهی دراز کشاحل من کھ رو سدنیشک سرشو برگردوند با د
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 رو سرش وشروع کردم بھ دمی مثل فشنگ پردی کھ بھم رسنیبا ھول و وال برگشت ھم
 .  خوش فرم و لختشی موھادنیکش

 ....  دفعھ تو شوک موندمنی زد کھ ا دفعھ چنان قھقھھھی تو شوک بود اما اولش
رو شن ....  منو بغل کردوفتمیھمونطور کھ من پاھامو درو کمرش حلقھ کرده بودم ن 

 صورتم کرد کم کی نزدطنتی پاش نشوند صورتشو با شیھا نشست و منم رو رون ھا
 فرو رفتم  ینیری شی لباش رو لبام بھ حالت خلسھ ی شدم با حس گرمکیکم منم نزد

ماماااان ... مامان:  کردم زی گوشامو تیا  مامان گفتن بچھی صدادنیاگھان با شنکھ ن
 از عی حرف سرنی ادنی با شنکننی ماچ مگروینگاه کن اون آقاھھ و خانومھ دارن ھمد

 با حرکت لباش کلمھ کردی مدادیتو چشماش کھ نگاه کردم خنده ب....  جدا شدمنیارمیک
 .... مدی کردم و خندمی اش قانھیخنده ام گرفتھ بود سرمو تو س..  ماچو گفتی
 یمامان کوچولو....  نازه خنده ھاتی بھ فدانیارمیک:  بغل گوشم آروم گفت نمیارمیک

 من
 
 
.  درصد بار دارم ١٠٠ دمی دادم و فھمشی ، آزمامی بودشی کھ کی چند روزنی اتو
 یدنی ھا و نوشوهیھر روز چھار پنج نوع آب م.   رو پابند نبودی از خوشحالنیارمیک

  بی ، آب آناناس ، آب سیآب پرتقال، آب طالب.  دادی مختلف بھ خوردم می ھایدنینوش
 ......  موز  وری،ش
 .  می مختلف مشغول بودی کھ بھ صورت ھامی بودشی روز کشی شکال
 ھا ی فروشیسمونی رو از سنیارمی کھ من با زور کمی سھ روزش کال تو پاساژا بوددو
 .   خوردمی حرص می و کلرونی بدمی کشیم
 ......  وزی کارینی زمری ، شھر زیونانی ی روزم بھ گشت و گذار مثل رفتن بھ کشتھی

 و بعد از ظھرشم تا می زدی ھم می و تا ظھر تو سر و کلھ می روزشم تو خونھ بودبھ
 .  خوش گذشتیلیدر کل خ.  می بودایشب لب در

  ******                        
 رو صدا کردم تا نیارمی و چک کردم ، کزی دور کامل خونھ رو گشتم و ھمھ چھی

 .  نییچمدون رو ببره پا
 دادش کھ مگھ من بھت نگفتم  ی شد با صدای حرکتم مصادف منی کوچک ترچون

 ؟ی بکنی کارچی خواد ھینم
 . بھ خودمون نگاه کردم. می نشستنی تو ماشنیارمی کردم و با کیپوف

 .  میگردی بر ممی با سھ تا چمدون دارمی چمدون اومدھی گرفت با خندم
 رو حساب کرد ھی کرانیارمیک.  چشم باز کردم نی فرودگاه چشم بستم و با توقف ماشتا

 .   شدلی وسایی مشغول جابھ جاادیو با مشقت ز
 مسخره ینمون با تکون ھاپرواز برگشت بھ تھرا.  پرواز اولمون خوب بود ی چھر

 فحش بود کھ نمیارمی رو بھ موت بودم و کادیمنم کھ از حالت تھوع ز. خرابش کرد 
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 داشت ی کرد و سعی بدبخت می و مھمانداراییمای خلبان و شرکت ھواپیحوالھ 
 . آرومم کنھ

 
 

 دادم بھ ھی تکی و خستگی حالی از بدی کھ پام بھ فرود گاه مھرآباد تھران رسنیھم
 پر ی لب فحشری زکردی دستشو دور کمرم حلقھ مھی کھ ی ھمونطورنمیارمی کن،یارمیک

 کرد ھمونطور کھ من بغلش بودم چمدون ھارو ھم گذاشت ییفوتوح نثار سازمان ھوا
 نیارمیک:  و گفتم نیارمی رو کردم بھ کشدی مدکم کم داشت حالم ب.... یرو چرخ باربر

 ..... ییمن حالم بده منو ببر دستشو
 کنھ دای پیی کھ بتونھ دستشودادی ھول کرده بود با عجلھ سرشو تکون تکون منیارمیک

 .....  و بھ سرعت منو برددی از خانم ھا پرسیکی از ییعاقبت آدرس دستشو
 

 صورتم حال ی سلول ھاخی ی خنکدمی گرفتم و بھ صورتم پاشخی آب ری زمشتمو
 بھم بده کھ مویشی خواستم لوازم ارانیارمی و از کیی از دستشورونیرفتم ب... آورد

 . امی در بی روحی حالت بنیبتونم از ا
*****                           

انتظار نداشتم داخل .  و پدر جون بھ استقبالمون اومدند  می بھ خونھ مردنی رسبا
 بھ دی معمول نوبت رسی ھایبعد از سالم و احوال پرس. عمارت باشند اما بودند 

 ......ادوھا کیاھدا
 . می آورده بودی سوغاتی ھر دو نفرشون کلیبرا

.  و حواسش بھ من نبود کردی ھنوز نشستھ بود و داشت با پدرش صحبت منیارمیک
 دوباره حالت بده پرتو؟:  بھم جمع شد نیارمیبلند شدم خواستم برم باال کھ توجھ ک

 شده ؟ یزیچ: گفت  جون می جون با تعجب بھ من نگاه کردند و مرمی جون و مرپدر
 حالت چرا بده پرتو جان ؟

 برام باال انداخت و رو بھ یی برگشتم کھ ابرونیارمی حرص و خجالت بھ طرف کبا
 ی متی داره مامانشو اذومدهی ، ھنوز نگھی باباشھ دلیگیعوارض ف: پدر و مادرش گفت

 .  کنھ
 جون و می بلند مرغی جی لحظھ سکوت تو سالن حکم فرما شد و بعد ھم صداچند

 یو من بودم صورت سرخ.......مونی خوشبختنی گرد پدر جون بود کھ شد طنیچشما
 ....  تونستم سر بلند کنمی نمیکھ از خجالت حت

 
 

 ھی گرنی بھی گرری جون با شتاب اومد سمتم و منو محکم بغل کرد و با صدا زد زمیمر
 ی کھ تو تمامیمن .....شدمی و غرق لذت مدمیشنی قوربونصدقھ شو میھاش زمزمھ ھا

 یلی جون برام خمی بغل مرنی بودم ادهی کس ندچی از ھھی محبت مادرچی سال ھا ھیا
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 بھ گونھ ی جون بوسھ امیمر....  محکم کردمجون میدستامو دور مر..... ارزشمند بود
 و رمردی و پرزنی پھیدل .... ی منو برآورده کردیدخترم تو تنھا ارزو: آن زد و گفت 

ااااا :  جون از بغل بابا فرھاد در اومد و گفت می حرف مرنی با انیارمیک.... یشاد کرد
 تون باال سر ما ھیسا  انشا صد سالیرزنی چھ پیرمردی چھ پھی چھ حرفنیمامان ا

    بابا جون؟یایبغل من نم: بابا جون دستاشو رو بھ من باز مرد و گفت .... باشھ
 با حرص بلند گفت نیارمیک.... و پرت کردم بغلش لبخند رفتم سمت بابا جون و خودمبا
 تو بغل بابا جون کنھی بغل مینطوری بعد باباجون و اادی نمینطوریبھ بھ بغل من ا: 

 سر یسیبابا جون با حس خ... ناخودآگاه اشکام از چشمام سر خوردن... خندهریزدم ز
 و می منو مری چرا دختر خوب تا وقتھیگر: و گفت  شونھ اش منو از خودش جدا کرد

 سمت ما غرغر کرد ومدی ھمونطور کھ منیارمیک...  نترسیچی از ھمی کجل با ھاتنیا
بعد منو بھ آغوش خودش دعوت .. میخوبھ بھ لطف مامان کوچولو کجلم شد: و گفت 

ره چون من ی از من نگوی شادنی وقت اچی از خدا خواستم ھنیارمیتو آغوش ک.... کرد
 ی مادرانھ ی بدون محبت ھاچمی ھنیارمی کی کھ بدون لبخند ھرروزه فھممیتازه م

اما خدا .....  متحرکمی بابا جون مرده ی پدرانھ ی و بدون محبت ھاچمی جون ھمیمر
   منو تحت شعاع قرار دادی کھ تمام زندگی گذاشت امتحانیمنو تو امتحان سخت

*****                                    
 
 
 زنگ مخصوص خدمتکار رو زد چند عی جون سرمی کھ در اومدم مرنیارمیک بغل از
 ظرف ھی شربت ھا نی بدی از راه رسبی شربت آلبالو و سینی بعد مھناز با سقھیدق

 ی بھ من کرد و شربت ھارو پخش کرد و بستنی بود مھناز با نفرت نگاھیبستن
.....  دادنیارمی بود بھ کسیارت و اسموهی می رو کھ پر از تکھ ھایلی و وانیشکالت

.... دنی و بابا جونم فھمنیارمی جون و کمی نگاه کردم کھ مرنیارمیانقدر بھ ظرف ک
 بخور اون وهی تو آبمنیارمی جانم دل بچم آب شد خب کیا:  جون با خنده گفت میمر

 . بچھ ام ھوس کرده....  و بده بھ پرتویبستن
 دراز شم خواستمی ملی میبعد ھم ب.  خوادی نمنھ:  انداختم و گفتم نیی خجالت سرمو پابا

:  شو داد بھ من و گفت ی با عجلھ ظرف بستننیارمی بردارم کھ کزی امو از رو موهیآبم
 واگذاشتم تو دھنم ی قاشق بستننیبا لذت اول..... خورمی موهینھ پرتو تو بخور من آبم

.... کردمی آبدار گوش می ھاوهی ھا و مسی بھ خرچ خرچ اسمارتذتچشمامو بستم و با ل
 جون با لبخند بلند شد می کھ چشمامو باز کردم نگاه مھربون سھ نفر روم بود مرنیھم

 برو بھ احمد بگو سھ تا نیارمیک:  گفت نیارمی و رو بھ کدیاومد سمتم گونھ اون بوس
 ی اوهی میحاال ھا ھوس بستن پرتو حاال. ترسمی مرهی بگی اوهی می ای بستنکیک

 نیارمیک...  دادمھی تکنیارمی بھ کی با خستگیبعد از خوردن سھ تا کاسھ بستن .....داره
 ھمھ با لذت  خوردنت نیقوربون ا: با لبخند منو بغل کرد و بھ خودش فشار داد و گفت 

عذا در   ازری دل سھی باال کھ نوبت منھ کھ میبر:  ادامھ داد طنتیبعد با ش.... برم
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 ی در برم کھ منو گرفت و انداخت رو کولش و منو بر طبقھ خواستمی معیسر.... امیب
با لمس لباش رو ....  پرتوی وجودمیھمھ : با خنده منو انداخت رو تخت و گفت ... باال

  کردی باھاش ھمراھلیلبام دست از ورجھ ورجھ برداشتم و با کمال م
 
 

 نیم... ی ھھھھاپچاریک.... یھھھھھھھھھھھاااااپچ...... ی ھھھھھھھھاپچیھاپچ
 یدی جدی با عجلھ دستمال کاغذنیارمیک...  بابایا... یھاپچ...  خدایا.... یھاپچ

 عطسھ کردم کھ از نی کرد ھمچمینی بکی کھ نزدنی ازش کند ھمیکی و زیگذاشت رو م
 ی من مونده بود با چشماینی و بتمال دسنی بینخ....ھمون راه دور دستمال پرشد

 کردن دستمال کیه کردم کھ  با لبخند اون نخ و با نزد نگانیارمیمظلوم و سرخم بھ ک
با تعجب ...  کھ من و بغل کنھ ازش فاصلھ گرفتمکیاومد نزد.....  من قطع کردینیبھ ب

آخھ ... خھآ:  گفتم یریبا خجالت و سر بھ ز.....خانمم؟؟؟؟  : بھم نگاه کرد و گفت 
 ....ی شضیمر.... ترسمیم
 ی ھای نگرانی من فدایالھ:  اول با تعجب و بعد با خنده منو نگاه کرد و گفت نیارمیک

 نیبھ ا....  شنضی چھ بھتر زن و شوھر با ھم مری نگران باشخوادینم..... تو برم
 پتو ومنو محکم ری توجھ بھ مخالفت من اومد زی مشترک بعد بی تفاھم در زندگگنیم

 .... بغل کرد
 ری کھ بتونم از زخوردمی وول وول میھ.... کردیو ول نم تو خوابم منی حتنیارمیک

 تو تخت روان مییدستشو....  بمونم تو بغلشگھی ذره دھیدستش در برم اگھ 
 یپرتو چ:  باز بھم گفت مھی نی با چشمانیارمی وول وول خوردم کھ کنقدریا....شھیم

 درد تیینکنھ جا:  تر ادامھ داد اریوش ھیبعد کم.... یخوری وول منقدریشده چرا ا
بعد ھم با تمام سرعت ...  دارمییدستشو... نیارمینع ک:  گفتم یبا ناراحت.... کنھیم

 دمی دوییدست شل شده اشو کنار زدم و بھ سمت دستشو
 
 

 ھنوز نیارمی کیآخ.... امرزهی بیی مخترع دستشونیخدا ا.... چشمام باز شد... شیآخ
بھ ....  رفتمرونی و از اتاق بدمی پوشی بلند و شلوارنیلوز آست سر و صدا بیب... خوابھ

 بزرگ ییرایبا وارد شدن بھ پذ.... دمی پوشی گرمی لباس ھامیخاطر سرما خوردگ
 ی بزرگ قدی پنجره ھادنیبا د...  برخورد کردتم از سرما بھ صوریموج... عمارت

 زنگ خدمھ ھا زیت مبا سرعت بھ سم.....  کردمی بلندیعمارت کھ باز بودن عطسھ 
 یمھناز با لبخند مرموز و ترسناک..قھیبعد از چند دق... رفتم و زنگ و فشار دادم

پنجره :  فتم غرور بھش نگاه کردم و گیبا کم... دی داریخانم امر.. بلھ:  شد کینزد
 توجھ یبعد ھم ب....  کنھدای شدت پمیضیممکنھ مر..  عمارت و ببند سرما خوردمیھا

 جون می از کنارش گذشتم و بھ سمت اتاق مرکردیبھ نگاھش کھ با نفرت بھ من نگاه م
 دیی بفرمایبا انگشت اشاره ام در زدم و منتظر موندم با صدا.... و بابا فرھاد راه افتادم
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 اتاق نشستھ بود و داشت ی رو بھ پنجره یدر و باز کردم رو صندل.... جون میگفتن مر
 تو مامان ایب:  زد و گفت ی من لبخنددنیبا د.... بافتی میان با فتن مامی نی نیبرا

 نی سھ روز انی تو انیارمی جون انقدر کمیااااا مر: کوچولو با خجالت وارد شدم و گفتم 
 آخھ مادر زمینھ عز:  و گفت دی جون خندمیمر.... د کرتیکلمھ رو گفت بھ شما ھم سرا

بعد با دستش بھ من اشاره کرد و . ... دخترمادی و بچگونھ ات نمبای زی افھیشدن بھ ق
 ؟؟؟ینی بشییایچرا نم: گفت 

 بھ من دهیچش:  جونم اومد کنارم نشست و گفت میمر...  چند گام رفتم رو تخت نشستمبا
 سھ روز نیمامان جون من تو ا:  گفتم یبا ناراحت... دختر جون؟؟؟  ی سر زدرزنیپ

 گھید...  واسھ بچھدی خربردی مکردی منو کول منیارمیھمش ک... شدی مدامیاصال خونھ پ
....  مامان جون پرپرهھینطوریھم:  باد کردم و گفتم لپامو اتاق بچھ تا خرخره پره بعث

 ادی ی با فتنیخوای میحاالاگھ حوصلھ دار.... زمی عزدونمیم:  گفت  دی جون خندمیمر
 ... خوامیآره آره م:   با شوق سر تکون دادم و گفتم ؟؟؟یریبگ

*****                                    
 
 
 ی خورد اما من با شادواریدر با شدت بھ د... نیارمی تو اتاق کار کدمی پری خوشحالبا

با ذوق ...  بود رفتمدهی تراش خورده اش چسبی کھ از تعجب بھ صندلنیارمیبھ سمت ک
 رو تو ھوا تکون دادم و با خنده ی بنفش بافتنی صورتی لنگھ جوراب کوچولوھی

 چقدر نیبب... نیارمی کییوا:  گفتم یبچگونھ ا جوراب و گرفتم جلو صورتم و با لحن
 یوا... نی کوشولوت بشھ کھ قراره بره تو ای مامان قوربون اون پاھایالھ...کوشولھ 

 و نروینفس شو با صدا داد ب...  کھ تازه از شوک در اومده بودنیارمیک...  خدای ی
 بھش یبا ناراحت....  تویای می طورنیقلبم اومد تو دھنم چرا ا....  خانمیوا: گفت 

برات ادا و اطوار در ...  ھمھ برات حرف زدمنیوا حاال خوبھ ا: نگاه کردم و گفتم 
   ذوقی بشششیا.... دمی کھ چرا در و کوبنی بھ ای دادریبعد تو گ.... آوردم

 مون بافتم بعد تو ی نی جوراب و برا ننی جون امی با کمک مردمی زحمت کشی کلمن
 ی با چشمانیارمیک... ھی گرری بلند زدم زیناخوداگاه با صدا..... ؟؟؟یکنی می طورنیا

 ی کھ بغلم نکرده بود با صدایتا وقت.... متعجب و نگران از جاش بلند شد و اومد سمتم
 نیارمیھام شروع شد ککھ رفتم تو بغلش کم کم ھق ھق  نی اما ھمکردمی مھیبلند گر

 چرا دونستمی اما من نمکردی می گوشم عذرخواھری و زدیکشیآروم دستشو تو موھام م
 موضوع نیارمی کھ از کشنومی جون و ممی مریکم کم حس کردم صدا... شدمیآروم نم

... کرد فی و دست و پا شکستھ موضوع رو تعردهی ھم ترسنیارمی کدی پرسیرو م
 حالت ھا برا زن نیا... نترس پسرم:  در آورد و گفت نیارمی جون منو از بغل کمیمر

 و حواس پنجگانھ اش ی عاطفی ماه زن فوق العاده حس ھا ٩ نی تو ایباردار عاد
کم .... ارزهی بعدش می جفتتون اما بھ شاددیشی متی حاال حاال ھا اذیلیخ....  باالرهیم

 بھ خواب رفتم.  جونمیمر یکم با نوازش دست ھا
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 :  نیماریک

 اعتماد دی حسابدار جدنیبھ ا...  ماه بودمنی اعداد و ارقام ای شرکت در حال محاسبھ تو
....  شده باشھادی کم و زیزی اعداد و حساب کنم کھ مبادا چیمجبورم خودم تمام.  ندارم

 یمنش...  ؟؟ییبلھ خانم شورا.... :  زنگ خوردزمیسرگرم کارم بودم کھ تلفن رو م
:  اش شروع کرد بھ حرف زدن ی ناز و عشوه و تو دماغاز  پریطبق معلوم با صدا

 بفرستمشون تو؟؟؟ با تونمیم.... با شما کار دارن  گنی اومدن میی آقاھی... سیی ریآقا
چرا چرا :  با ھول گفت ییشورا... اسمشون و نگفتم؟؟؟  ییخانم شورا: حرص گفتم 
   گفتن درستکار؟؟؟دیطمئنم:  دمیبا تعجب پرس... . درستکار ھستشای بردیاسمشون اقا

.... 
  سیی ریبلھ آقا: _
   کنشونیبا احترام راھنما: -

 بی رقی درستکار وارد اتاق شن متعجب بودم کھ چطوری منتظر موندم تا آقاقھیچنددق
   نھ؟؟؟یسرسخت چند سالھ امون قراره منو بب

با لحن ... معلوم بود ازمن بزرگتره....  بھ احترام از جام بلند شدمی ورود پسر جوانبا
 . دییببفرما:  گفتم یجد
تلفن و رو .... ی راحتی سوختھ ی تشکر کرد و نشست رو مبل قھوه ای جدیلیخ

بلھ :  دیچی تو تلفن پیی خانم شورای صداھی ثانھی گرفتم بعد از ١ یبرداشتم و شماره 
  سیی ریآقا
 درستکار کردم منتظر ی پرسشگر بھ آقاینگاھ...  دوتادی بھ آقا اکبر بگدیلطف کن -

 اسپرسو و ھی دی بگییخانم شورا....اسپرسو : با غرور گفت ... ادیموندم تا بھ حرف ب
 ... ارنی من بی نسکافھ ھم براھی
 سیی ریبلھ آقا: -

 مھمون سفارش بده ی ھرچیاکثرا برا مھمون نواز:  پوزخند زد و گفت ھی درستکاره
 ... دهیھمون و سفارش م زبانمیم

 دیومدی ننجایخب قطعا ا.....  مھمون ناخواندهیالبتھ نھ برا:  زدم و گفتم ی پوزخندمنم
 دییامرتون و بفرما... دی صحبت کنزبانیکھ درباره مھمون و م

 
:  ھا وارد شد یدنی نوشینیآقا آکبر با س.. ...قھیھمون دق....  اخم تو جاش جابھ جا شدبا

 از سر یدرستکار نگاھ.... سالم:  انداخت و گفت یبعد بھ درستکار نگاھ..... سالم آقا
 زی درستکار و گذاشت رو میدنیغرور بھش انداخت و فقط سر تکون اکبر آقا اول نوش

 یزی چگھیآقا د.... : زی نسکافھ رو گذاشت رو موانی و لتمبعد با لبخند اومد سم
   د؟یخواینم
   آقا اکبری بریتونیھ من -



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 92 

  با اجازه آقا -
 برداشت بعد از زی از رفتن آقا اکبر درستکار خم شد و فنجون اسپرسو شو از رو مبعد

 دایمن بابت پ....  زرنگاریآقا:  گذاشت و گفت شی قبلی و جاوانیخوردن دو جرعھ ل
شت و  شو از بغل دستش بردای چرم قھوه افیبعد ک.... مزاحمتون شدم یکردن کس
 کسانی جواب ھمشون دمی شخص و پرسنیا من از چند نفر کھ آدرس: ادامھ داد 

 ھی در آورد و از توش ی سبز رنگیبعد پوشھ ... زرنگار... یآقا... منزل.... بود
 شد و ھر دو رو رو کی نزدزیبا گام ھا کوتاه بھ م.....  عکس در آوردھیشناسنامھ با 

  با تعجب شناسنامھ ارو باز کردم.....  گذاشتزیم
  محمد درستکار: نام پدر : 

  یافسون باستان:  مادر نام
  پرتو:  نام
  درستکار:  ی خانوادگنام
..... ی شناسنامھ نیدرستھ ا....  رو کردمری گشاد شده دوباره شناسنامھ رو زی چشمابا

 درستکار چشم از یبا صدا... ممادر بچھ ا... من.. زن... پرتو... ی... شناسنامھ
   بلھ؟؟؟؟؟: شناسنامھ بلند کردم و گفتم 

   نھ؟؟؟؟شیشناسیم:  زد و گفت یشخندی ندرستکار
  کردم حواسم و جمع کنمیسع
 
 
  د؟؟؟ی دارکاری خانم  چنی بپرسم با اتونمیم

.... ومن...  منھیی دای دختر گمشده نیا.... البتھ:  مشکوک نگام کرد و گفت درستکار
 .... پسر عمھ اشم

 داره؟؟؟  واقعا جالبھ ی افتاده کھ گمشده اادشی شما تازه ییبعد دا: با پوزخند گفتم  
 گمشده امونو از شما گنی مانی دفعھ مھی... یکنی کار می داریتو شرکتت نشست.... آقا
 دنبال گمشده اتون گھی دی جاھی دی بری درثانشناسمی خانم نمنینھ آقا من ا.... میخوایم

حاال ھم ... ی شرکت تجارھی نجای استمی مردم نینجا مسئول گمشده ھایمن ا.... دیبگرد
 .  با آرامش بگمکردمی می کلمات و سعنی ایتمام.... رونی بدییبفرما

 حاال تو کنمی مدایمطمئن باش پرتو رو پ:  اول متعجب بھم نگاه کرد و گفت درستکار
 بلند از اتاق یبعد با گام ھا...  زرنگاریخدانگھدار آقا. ..ی چھ کمک نکنیکمک کن

 دی و درو با تمام قواش بھم کوبرونیرفت ب
 بگم دی بایعنی.... شھی باورم نمایخدا....  از رفتن درستکار سرمو تو دستام گرفتمبعد
 خونواده رو با یمن تازه معن...  بذارم برهتونمینم....نھ نھ من تازه پرتو رو بھ دست....

خانم .... رونی مو برداشتمو از اتاق رفتم بفیبا سرعت ک.... زارمینم. ....دمیپرتو فھم
خانم تمام :  کھ خواست حرف بزنھ گفتم نی من از جاش بلند شد ھمدنی با دییشورا

 ...رونی بعد با سرعت از شرکت زدم بدی امروز رو کنسل کنیقرار ھا
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در عمارت کھ باز شد پامو .... زدمیپشت سر ھم بوق م ....سادمی در عمارت واجلو
 احمد بھ خودم ی نگاه خصمانھ ی کھ پارک کردم متوجھ نویماش....گذاشتم رو گاز 

 توجھ بھ احمد ی و شناسنامھ فکر مو مشغول کرده بودن کھ بای اون بردنقدریا... شدم
با ھول از پلھ ھا اومد پرتو ....  رو صدا زدمرتو بلند پیبا صدا.... داخل عمارت شدم

سرمو فرو ... با دو رفتم سمتش و محکم بغلش کردم... بلھ ،بلھ، اومدم:  و گفت نییپا
 ...دمی ھام کشھی تنشو بھ ریکردم تو گردنش و بو

 کھ ی داری  حالت خوبھ؟؟؟ مشکلزم؟؟؟ی عزنیارمیک:  با تعجب در گوشم گفت پرتو
   خونھ؟؟؟ی زود اومدنقدریا

 امی کھ زود بادی بشی پی مشکلدیمگھ حتما با:  گردنش در آوردم و گفتم  خنده سر ازبا
   پرتو؟؟.... خونھ؟؟؟ دلم برا مامان بچھ امو بچھ ام تنگ شده بود

   جونم؟؟؟ -
 دعوت می دعوت کردی  عروسی و کھ برایی و تمام کسامیری جشن بگھی یحاضر -

   خانوم؟؟؟ی  ھان موافقم؟؟؟؟یشی سھ نفره می خانواده ھی ی کھ بھ زودمی و بگمیکن
بعد بوسھ ...  بھ لباش زدمیبوسھ ا.... کنھی فکر منیری چھ شیالھ....  غنچھ کردلباشو

 بلند زدم یبا صدا.... اما من لباس ندارم.. اما... رمیجشن بگ:  گفت یبا لحن مظلوم
بعد ... میکنی مدی برا مامان کوچولوم خرمیریباشھ فردا م.... یالھ:  خنده و گفتم ریز

گذاشتمش رو .... خوردیپرتو تو بغل وول وول م... خواباتاق بغلش کردم بردم سمت
 چرا نیارمیوا ک: پرتو با تعجب نگام کرد و گفت ...  تخت نشستمنییتخت و خودم پا

 و گفت دی کشیی بلند باالی ازهیبعد خم...  روتختای سرده؟؟؟ پاشو بنی زمیاونجا نشست
 خواب آلود ی بالش و با چشمارو  سرشو گذاشتخوابم؟؟؟ی مادی زنقدری چرا ادونمینم: 

بخواب :  و گفتم دمیبا خنده از جام بلند شدم و رو جفت چشماشو بوس... بھ من نگاه کرد
پتو ....  خوشگل خانومی داری نی نھی کھ نھی برا اادتی زی خواب ھانیا... یخانوم

  چراغم خاموش کردم و دررونی ب خواستم از اتآق  برمی میوقت...روش مرتب کردم 
  مراسم باھاشون صحبت کنمیو بستم و بھ سمت اتاق مامان و بابا راه افتادم تا درباره 

 
 

  پرتو
.... سیاسمارت...  خدایوا...  خوابم افتادمادی....  بودکی شدم اتاق تارداری خواب کھ باز

 کھ برم سراغ نییبا سرعت از تخت اومدم پا... یتوت فرنگ... یبستن... شکالت
 گام ھامو بلند بردارم کردمی می سعیکیتو اون تار....  تا برام ھلھ ھولھ بخرهنیارمیک
چراغ اتاق بابا و مامان کھ خاموش بود .. رونی بدمی اتاق پراز عی سردمیبھ در کھ رس..

  روشن بودنیارمیفقط چراغ اتاق کار ک
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 رو چشماش آنقدر ی و دور مشک گردنکی با عنیارمیک...  لبخند داخل اتاق شدمبا
 کشی آروم نزدی با قدم ھاثانھیخب...  ورود من بھ اتاق نشدیغرق کار بود کھ متوجھ 

 نی ھمچنیارمی زدم کغیبا تمام قوا ج...  سرش کردمکیشدم آروم سرمو از پشت نزد
 نیارمی حالت کنی ادنی با دنیی پاوفتھی بیصندل  بود ازکی کھ نزددی باال پریاز صندل

 بود کھ ی عصبی از جاش بلند شد بھ قدری من عصباندنی با دنیارمیک.. بلند زدم خنده
...  شدکمی قدم بھ قدم نزدافھی با ھمون قنیارمیک...  حالت پشت عمارت افتادمادی

 بخواد منو نیارمی کھ باور کنم کتونمینم.. ناخودآگاه ھمون چند قدم ازش فاصلھ گرفتم
 با چند گام خودشو بھ من رسوند و با تموم نیارمی کزنھیبزنھ نھ مطمئنم کھ منو نم

متعجب بودم فکر کردم کم کمش دوتا چک و چوک بخورم اما ... قواش منو بغل کرد
 ھان ی بذارم بریپرتو چطور...:  با تمام احساسش منو تو بغلش گرفتھ نیارمیاالن ک
 گفت متعجب یآروم م اری بسی حرفا رو با لحننی تمام انیارمیک... م قبول کنیچطور

 ھول کرد و منو از اغوشش در آورد نیارمی برم؟؟؟ کیی مگھ قراره جانیارمیک: گفتم 
 شمی پدی ازم جدا شھ تو حاالحاالھا بامی بذارم زندگی چطورزمینھ عز: و گفت 

 غی و وغی جی و داریومد موقع انی کھ ایخواستی میزی چنمیخب بب..... یبمون
:  گفتم یبا لحن بچگونھ ا...  اومدمی برا چنجای افتاد اادمی دفعھ ھی  ؟؟؟؟یکنیم
دور و ورمھ ...  و شکالتسی و اسمارتی توت فرنگی کلدمیخواب د... نننیارمیک
  ؟؟؟؟یری آره آره مشون؟؟؟؟ی برام بخری برشھی جونم منیارمیک
 بعد تموم کردمی با لبخند بھ من نگاه مکردمی کھ من نطق میی در تمام لحظھ ھانیارمیک

 ی خانومرمیآره م:  و گفت دی بوسیشوندیشدن حرفام پ
.. :  در اتاق زده شدنکھی دو دور دوره اتاقش چرخ زدم تا انیارمی رفتن کبعد

 تو ی وهیآبم....  اندام مھناز از تو چارچوب ظاھر شدقھیبعد از چند دق!!!  ...دییبفرما
 گفتن رفتنیخانوم آقا کھ داشتن م : روبھ روم و با لبخند گفت زیدستش و گذاشت رو م

با تعجب .... خودتون و کوجولوتون خوبھ ی خانم برادیربخو... ارمی بوهیبراتون آبم
 آقا بھ اتاق آقا دیدیخانوم شما کھ خواب....:  پن بچھ دارم؟؟؟  یدونیتو از کجا م: دمیپرس

 دیرین بگ اعالم کردن بچھ ازتوی برادیخوای کھ می مراسمیفرھاد رفت و درباره 
 ... چشن آماده شنی براھ خدمی خانوم گفتن کھ تمامرهی خانمم بھ نمیحرف زد مر

 
 

 حلقھ وانیانگشتامو دور ل...  انداختموهی آبموانی بھ لی رفتن مھناز نگاه مشکوکبعد
 بھ ینگاھ... دادی نمی مشکوکیخب بو... دمی بو کشی کردم و کممینی بکیکردم و نزد

 کیبا لبخند نزد...  ثابت موندنیارمینگام رو گلدون محبوب ک... دور و ور کردم
 ی نگاه کردم و از اون طرفم بھ گلدون کموانیبھ ل یگلدون شدم و با لبخند گسترده ا

چند لحظھ منتظر بودم تا .... ختمی رو خاک گلدون راتشی و خم کردم از محتووانیل
 در فکر کردم یبا باز شدن دوباره ... زنی بر خوشگل گلدون خشک شن ویبرگ ھا

 :  اومده تو ھمونطور کھ منتظر واکنش برگ ھا بودم گفتمنیارمیک
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مشکوک لھ شربتھ بودم دو جرعھ اش ... مھناز برام شربت آورد ی تو کھ نبودنیارمیک
 کھ جوابم و داد با سرعت ییبا صدا...  تو گلدونت اگھ گالت سوخت نخورمشختمیو ر

بعد ...  خودم بخورمشدیخوایم...  توشختمینھ خانوم سم نر: رخوندم مھناز سرمو چ
آ :  داد دستم و گفت وانی خورد با لبخند لرعھ و از من خشک شده گرفت و دو جوانیل

 بھتون ینیریاومدم ش.  بازم مزاحم شدمدیببخش... من سرو مروگنده نمی ادییبفرما... آه
 زد و اونو ینیری گاز بھ شھی بعد خورمی منمیاز ا.. دی شک نکننمی بھ انکھیبرا ا.. بدم

 من تو اتاق رونوی رفت بتاق کوتاه از ایو بعد با گام ھا... ی دستشی پیگذاشت گوشھ 
 خشک شدم

 
 
 وهی مھربون شده آبمدانی مھنازھم جدنی بستھ شدن در از شوک در اومدم ای صدابا
 ی با صداندفعھیا... ھست ییرھا خبھیمن مطمئنم ... ارهی مینیری پشت بندش شارهیم

 حتما رفتار ھا دی ھم مھناز باشھ باینسری  چون اگھ انھیارمی مطمئن شدم کگھیدر د
 ی خانومایب:  پر وارد اتاق شد ی با دست ھانیارمیک...  بگمنیارمیمتناقضش بھ ک

 از جام بلند شدم با دو رفتم سمتش و یبا خوشحال.... دمی برات خریخواستی میھرچ
 سھینشستم رو تخت ھمونجور کھ تو ک....  داشت ازش گرفتمدی خری سھی کیھرچ

 رهی نیدادی باال میحاال  چرا ھمرو با خودت آورد... ییآقا:  گفتم کردمیھارو نگاه م
 نیارمیبدون نگاه کردن بھ ک....  ما بخواد بخورهری غیکی دی شاخچالیخانوم بذاره تو 

  منتظر جوابش موندم
... خورهی و لواشک نملی و شکالت و پاستسی تو اسمارتری غیگلھ کسنھ خانوم خوش -

 ی از لواشک خبری ھم کھ خوب نشدی تا وقتی خورده سرما خوردھیالبتھ تو االن 
 ....سین

 مظلومم زل زدم ی با چشمانیارمی با عشوه رفتم سمت کنیی از روتخت اومدم پاعیسر
 با خنده بھم نیارمیک....  چندبار پشت سرھم پلک زدمشی خوشرنگ عسلیبھ چشما

 عشوه ھات نی چکمھ پوش با ایگربھ : نگاه کرد و منو محکم بغل کرد و گفت 
 اتاق خواب میری امشب نمھی تنبخاطرحاال ب....  کھ بھت لواشک بدمی کنی کاریتونینم

 توجھ بھ من ی ببعد... میخوابی تو اتاق کار رو تخت تک نفره اش منجایھم...خودمون 
 بود از رو تخت برداشت و نشست رو تخت ھمونطور کھ داشت دی خریرفت ھرچ

 برو از تو اتاق خودمون لباس خواب یخوایم:  گفت اوردیجوراباشو از پاش در م
 رھنی پی لبخند رفتم سمتش و نشستم کنارش رو تخت ھمونجور کھ دکمھ ھااب....بردار

 ی بعد ھم بخوابمی تو مرھنی پنیامشب با ا... رمینچ نم:  گفتم مردمیمردونھ اش و باز م
 اتاق ی بھداشتسی از تنش در آوردم و بھ سمت سروراھنوی متعجبش پیتوجھ بھ چشما

 ھی تا قایدق... دمی و پوشرھنی پرموی زی ھالباس راه افتادم تمام لباسامو در آوردم اال
 برداشتم و بھ پاھام و صورتم نھی آی از کرم جلوی تر از رون ھام بود کمنییوجب پا

 چراغ ی بود رو تخت و ھمھ دهی خوابنیارمی کرونی کھ اومدم بسیاز سرو... زدم
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 و کنارش تشبا لبخند رفتم سم..  کوب روشن بودواریفقط د... ھارو خاموش کرده بود
 سمتمو منو تو دی چرخنیارمیک... دمی روش بودم دراز کشگھیکھ چھ عرض کنم د

لباشو آروم ...  ازم گرفتیقی عمیآروم لباشو رو لبام گذاشت و بوسھ ... فتبغلش گر
من کھ از بوسھ اش ... ریشب بخ.... منیبخواب نازدونھ : از رو لبام برداشت و گفت 

 ... بعد پلکام رو ھم افتادنیی آقاریشب تو ھم بخ:  سست شده بودم زمزمھ کردم
 
 

 بازم ی چشمادنی با دنیارمیک...  رو لبام چشمامو باز کردمنیارمی کی با بوسھ صبح
 گردمی برمری شرکت عصر درمیمن دارم م...  خانممریصبحت بخ: زد و گفت یلبخند

 دی ابروھامو بوسنی و اخم بھش نگاه کردم  کھ با دستاش اخممو باز کرد و بیبا ناراحت
  اخم نکن مامانم: و گفت 

 ھی نی مثل تو رو ول کنم برم بیام کھ خانم خوشگل وونھی واال مگھ دھی ضرورکار
 بھ خنده یفتگی با شنیارمیک...  خندهریبلند زدم ز... با حرف آخرش... شویمشت مرد ر

 ی و بوسھ شینی شدم و لب ھامو گذاشتم رو نوک بزی خمیبا لبخند ن... کردیھام نگاه م
زود برو زودم ...  جونمییآقا:  ازش جدا شدم و گفتم ندبا لبخ...  کردمییپر سرو صدا

 نیارمی کھ کدمی کشی اازهی بعد ھم خمشھی برات تند تند تنگ می نیبرگرد دل منو ن
 آروم بھ شونھ ام داد و منو وادار کرد کھ دراز یدستاشو گذاشت رو شونھ ھامو فشار

 من ی بلند شی بخوابوت... گردمی برمیزود: پتو رو روم مرتب کرد و گفت ... بکشم
 کھ از اتاق ی گفتم و تا وقتیبا لبخند خدافط... خدافظ خانوم خوشگلم... دمیوابکنارت خ

با بستھ شدن در منم بھ ساعت نگاه کردم تازه ....  نرفت چشمامو ازش نگرفتمرونیب
بعد ... شمی مداری ب٩ساعت ... خوابمیحاال م:  بود چشمامو بستم و با خودم گفتم ٧:٣٠

   عالم خواب فرو رفتمھب
      *****                                

 :  نیارمیک
با دو از پلھ ھا رفتم ...  بھ ساعتم انداختمی اتاق کھ خارج شدم با استرس نگاھاز
 توجھ بھش ی تا نون سنگک دستش بود وارد عمارت شد ب۵ کھ یاحمد در حال... نییپا

بعد با ھول در عمارت  ... دارمی درو باز کن کار فورای شو بالیخینون ھارو ب: گفتم 
 نوی رفتم ھمونطور کھ ماشنیبھ سمت ماش... اطی حوو باز کردم و خودمو انداختم ت

احمد ھنوز در و کامل باز ...  رنگ و از تنم در آوردمی کت نخودکردمیروشن م
 بود کھ ٨راس .... رونی رفتم باطینکرده بود کھ پامو رو گاز گذاشتم و با سرعت از خ

 داشت النسم امبونی ماشھی در شرکت بود ی جلوسی پلنیتا  ماش٢...دمیبھ شرکت رس
 اسم و منو دادی کھ داشت با داد و بدمید یدرستکارو م... شدی مکی گشان نزدریآژ
 دادی فحش مگفتویم
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 بلند ی شرکت شدم ناگھان چشم درستکار بھ من خورد با صداکی نزدی خونسردبا
 مات ی اقھی درستکار چند دقی چھره دنید با د جناب سروان خودشم اومدییبفرما:گفت 

 قسمت چپ صورتش بھ کل کبود و خونمرده شده بود لباس ی چھ سرو وضعنیموندم ا
 اکبر آقا رو با دست بند از دمیرس شرکت کھ.  بود بھ دزونی و نامختھیھاش بھم ر

آقا بھ خدا دروغھ :  و گفت ھی گرری من زد زدنیاکبر آقا با د...  آوردنرونیشرکت ب
 بلند بھ ی شد با گام ھاشتریتعجبم ب...  آقامی خودمون بودی و خونھ شبیما تموم د.... 

: گفتم   شون کھ شدمکینزد... کردی رفتم کھ داشت با درستکار صحبت میسیسمت  پل
  بھ درستکار انداخت و گفتیسروان نگاھ...  شرکتمسیی افتاده من ریسالم جناب اتفاق

جناب :  دروغ باشھ بعد برگشت سمت منو گفت ی کھ گفتیی بھ حالت اگھ حرفایوا: 
 ی کالنتردیای با ما بدی از سواالت بایسری جواب دادن بھ ی برادی زرنگار شما بایآقا

  ؟؟؟ی چیاونوقت برا:  با شوک گفتم.... محل
 بعد دستشو بھ شھی اونجا معلوم مدییشما بفرما:  بھم کرد و ادامھ داد ی نگاھسروان
 بعد بھ سروان انداختم و نی بھ ماشینگاھ... اشاره کرد سی پلی ھانی از ماشیکیسمت 
 رنگم اشاره ی مشکی بعد بھ سوزوکامی خودم بنی با ماشخوامی من مشھیاگھ م: گفتم 
 نداره بعد بھ درستکار یاشکال:  انداخت و گفت یھ نگانیسروان بھ ماش.... کردم

 نمی کھ من دستم شکستھ بفرما ای ھمھ الم شنگھ بھ پا کردنیا: اشاره کرد و گفت 
 کھ جناب سروان صدا مرد لنگان لنگان بھ یدرستکار با کمک سرباز... آمبوالنس
 راه افتادم سی پلنی شدم و پشت سر ماشنیسوار ماش....  آمبوالنس راه افتادنیسمت ماش
 بھ جناب سروان ینگاھ..آمبوالنس از کنارمون رد شد ... میسادی کھ وایدم کالنتر

  ان؟؟؟؟ی درستکار نمیپس آقا: کردم و گفتم 
 مشخص عتشی تا وضمارستانی بره بدیاول با:  نگام کنھ گفت نکھی سروان بدون اجناب

 تکون دادم کھ دنی فھمی بھ نشونھ یسر... گردهی برمقاتی تحقلی تکمیبشھ بعد برا
پشت سر جناب سروان ...  شدی بعد داخل کالنترمیبھتره بھ کارمون  برس: گفت 

:  در نگاه کردم ی باالیبھ تابلو... ادستی ای رنگدی در سفی کھ جلوکردمیحرکت م
 بھ نگاه کرد گفت دیی بفرمادنیبا شن...جناب سروان در و زد .... یسرگرد کاظم صولت

 منتظر موندم تا قھیچند دق...  تو اتاقایات کھ زدم تو ھم ب داخل صدرمیمن اول م: 
با بسم هللا ....  جناب سروان درو باز کرد و  با سر اشاره کرد کھ داخل اتاق شمنکھیا

 توش ی اگھی دزی و مبل چزی و می کھ جز چوب رختی متر١٢ اتاق ھیوارد اتاق شدم 
 بلند سالم کردم کھ یود با صدا نشستھ بزی کھ پشت میانسالی مرد مدمیبا د... نبود

 با د؟؟؟ینیشیچرا نم:  زرنگار با دست بھ مبل اشاره کرد و گفتیسالم آقا: جواب داد 
 سروان احترام ی بھرامی بریتونیتو م: رو کرد لھ سروان و گفت  نشستنم سرگردان

 ی در اومد با اجازه ای گذاشت کھ با آزاد گفتن سرگرد از حالت احترام نظامینظام
 خوشم ینیاز مقدمھ چ: سرگرد گفت .... بعد رفتن سروان... گفت و از اتاق خارج شد

 بھ درستکار یتا اول صبح  شرکتتی اکبر صداقت و فرستادی چیبگو برا... ادینم
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 بعد اکبر صداقت ی باھاش داری شرکت چون تو کار مھمادی بدیزنگ بزنھ و بگھ کھ با
  بزننش؟؟؟؟نتونی سرشو تا مزنیبا چند نفر آدم بر

 
 

 ی امکان نداره من تمامنیجناب سرگرد ا:  زده بھ سرگرد نگاه کردم و گفتم شوک
 ی رفتم بھ سوپر١٠ و ٩ یفقط حوال....  و کنار ھمسرم و خانواده ام گذروندمشبید

 .  رفتمرمی ھمسرم تنقالت بگیمحل تا برا
 نی ای تمامیخب برا:  کھ جلوش بود کرد و گفت ی بھ برگھ ای سرگرد نگاھجناب

 د؟؟؟؟ی کھ ثابت کندی داریحرفاتون شاھد
 .بلھ جناب سرگرد شاھد دارم:  فکر کردم و گفتم یکم 

ساعت مھلت ٢٤پس شما :  نوشت و گفت یزی مقابلش چی برگھ ی سرگرد روجناب
 ھی تا اطالع ثانویدرثان.... دی حرفاتون رو با شاھد ھاتون ثابت کننی ای تا تمامدیدار

 ی چیبرا: با تعجب بھ سرگرد نگاه کردم و گفتم ... دیحق خروج از تھران رو ندار
 . ارمیمن کھ براتون شاھد م

 شده تیاز شما شکا:  گفت کردی و مرتب مزی رو می ھمونطور کھ پرونده ھاسرگرد
 از من یک:  دمی با شھ اما باز ھم پرسی کار کزدمی حدس منکھیبا ا...  زرنگاریآقا

  ده؟؟؟ کرتیشکا
 ...یآقا... یآقا:  کالفھ بھم نکاه کرد و گفت سرگرد

 ای بردیآقا... آھان:  جابھ جا کرد و گفت زشوی نا مرتب رو میچند تا از برگھ ھا 
 درستکار

...  گردو خاک کردهدهی درستکار نرسی آقانیپس ا:  پوزخند از جام بلند شدم و  گفتم با
سرگرد بلند شد و گفت .... با اجازه.. ر گردم تا با شاھدم  برمیخب جناب سرگرد من م

بھ .... دیشی واگرنھ باز داشت مدی ساعت مھلت دار٢٤ نره فقط ادتونی زرنگار یآقا: 
 .... سالمت

ھمونطور کھ ....  گرفتملی در مدارک مو تحوی حرص از اتاق خارج شدم و از جلوبا
 اسم مامان دنیبا د... زنگ خوردمیگوش...  کھ کم نباشھکردمیمدارکمو چک م

  جانم ؟:  پرتو زنگ زده دمیفھم.. کوچولوم
  ...١٠ ساعت ؟؟؟ی کجا موندن؟؟؟یارمیالو ک -
 ناھار کنارت باشم ، ی برادمی پرتو تو بلند شو صبحونھ اتو بخور من قول مدیببخش -

 ... امی اومده زود مشی برام پی مھمیلیامروز کار ه خ... دیببخش
  باشھ،؟؟شمای قولت من نگران مری زی نزننیارمیک -
   بابا باش خدافظنگلیچشم خانم خوشگلھ مواظب خودتو ف -
   کن خدافظیتو ھم مواظب خودت باش آروم رانندگ -
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 محل حرکت ی شدم و بھ سمت سوپرنی از قطع کردن تلفن بھ سرعت سوار ماشبعد
... رونی بادی میت پر از سوپر شدم متوجھ شدم احمد با دسادهی کھ پنیاز ماش... کردم

 .... تو مغازهدمی و پرابونیبعد از رفتن احمد با دو خودمو رسوندم اونور خ
تو فکر .  خلوت بشھ ی تا مغازش کمستادمیکنار ا.  شلوغ بود ی دار سرش حسابمغازه
 یزیچ.... آقادییبفرما:  فروشنده بھ خودم اومدم ی خودم غرق بودم کھ با صداالیو خ

 د؟ی خوایم
 .  داشتمی صحبتھی ،  با خودتون ریخ:  تکون دادم و گفتم یسر

 .  در خدمتمد،ییبفرما:  تعجب نگام کرد اما در جوابم گفت با
.  کردم دی خری اومدم ازتون کلروزی ؟ دادی ی نمادتونیشما منو : کردم شروع

 .  بھتون بدمروزی ندارم کھ از دی اگھی متاسفانھ مشخصات دگھید........ام
 ادتونھ؟ی:  استرس نگاش کردم و گفتم با

 پسر جان ؟ من چھ نیخوب.... ادمھیآھان، بلھ :  ھمھ استرس زد و گفت نی بھ ایلبخند
  تونم بھت بکنم ؟ی میکمک
 ری گی او مخمصھ ادیراستش رو بخوا:  و گفتم دمی کشی از سر آسودگی راحتنفس

 . شھیافتادم کھ فقط بھ دست شما حل م
.  ادی شھادت ھمراه من بی دادم و اونم قبول کرد کھ براحی رو کامل براش توضماجرا

 .رمیکارت خودم رو بھش دادم و شمارش رو ھم ازت گرفتم تا باھاش تماس بگ
 
 
 "پرتو"

االن سھ .  تر خورد بود شیو اعصاب من از ھمھ ب.  متشنج بود ی خونھ حسابجو
 سند عمارت یھم در بھ در دنبال کارا بازداشتھ و پدر جون نیارمی ھست کھ کیروز

 ازش استفاده کنھ اما تا االن کھ نتونستھ قھی تا بتونھ بھ عنوان وثگستی دیو جاھا
 . ببرهشی از پیکار

 .  خودم رد جمع و جور کنمی بھ در خورد کھ باعث شد کمیتق  
 . دییبفرما_
 .   تو چارچوب در ظاھر شدحانھی رفی ظرکلیھ
  ؟ی داشتیجانم ؟ کار: ال کردم و گفتم  لبخند ازش استقببا
 .  دیمھمان دار.....بلھ خانوم _

 چھ طرز برخورد با منھ ؟ مگھ من نی ؟ احانھیر: گفتم ی شدم اما با لحن آرومیعصب
 ؟ حاال چرا بھ من ی دادی مگھ تو منو پرتو خطاب قرار نمم؟یو تو با ھم دوست نبود

 ؟"خانوم "  ی گیم
و خب .....یی ھمسر آقاگھیآخھ شما د...آ.....خب :  شد و با تتھ پتھ گفت دستپاچھ

 ....من.....
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من دارم ازت .  و اما نداره یخب و آخھ ول:  کامل حرفش رو بزنھ و گفتمنذاشتم
.  شما ی نھ بگی نھ خانوم خطابم کنگھید.  ی کنم با من مثل قبل رفتار کنیخواھش م

خطاب " تو" پرتو صدا بشم و دی ھم باشھی ام و ھم ھمتون ھنوز ھمون پرتویمن برا
 . بشم

 . با تو کار دارندیعنی..... اومدند با شی آقا و خانومھیچشم ، :  زد و گفت یلبخند
 .   گرفتمشی و راه پلھ ھارو در پاوردمی خودم نی کردم اما بھ روتعجب

 نشستھ ی راحتی کاناپھ ی پشت بھ من رویی ، خانوم و آقادمی کھ رسنیی پای طبقھ بھ
خودم ھم .  ارهی رو براشون بییرای پذلی ازش خواستم وساحانھیبا اشاره بھ ر.بودند

 .  اون خانوم و آقا قرار گرفتمی رو دور زدم و رو بروییرایپذ
  سالم_من
 .   شدندرهی و مات و مبھوت بھ من خستادندی دو اھر

پرتو :  بھ اشک نشستھ گفتی لرزون و چشمای زود تر بھ خودش اومد و با صدامرد
   ؟ درستھ؟ی؟ تو پرتو ھست

 .   شناختی کردم ، منو از کجا متعجب
  ؟دی شناسی ؟ اصال شما من رو از کجا مدی داریبا من کار. بلھ من پرتو ھستم _

 اون یعنیدخترم ، ھمسرت کجاست ؟ :  و مرد گفت ھی گرری بلند زد زی با صدازن
  نگفتھ ؟یزیبھت چ

  گفتھ ؟ی بھ من مدی رو بای چنیارمی ؟ کی چیعنی شده بودم ؟ جیگ
 کمی و بعد از چند لحظھ دوباره نزدستادیا.  قدم عقب رفتم کی شد کھ کی بھم نزدزن

 .  شد و من متقابال چند قدم عقب رفتم
بذار مادرت ....... ؟ بذار بغلت کنم ی کنی میچرا از من دور.....دخترم .....پرتو _

 .  ھمھ سال حست کنھنیبعد از ا
 .   رو گفت و بھ ھق ھق افتادنیا

 کجاست؟ نیارمی کایخدا!  شمی موونھی ؟ دارم دی چیعنی ؟ گندی می چنایا....... ایخدا
  ؟ستی باشھ نشمی پدیچرا االن کھ با

 بھ عقب برداشتم ی خورده گامکھی زن نگاه کردم و با نگاه کردن بھ چشماش بھ
درست ھمون فرم ، ھمون رنگ ، ھمون مژه .  من داشت ی بھ چشمایبیشباھت غر.

 ......... ھا
 .  خودآگاه اشکام راه گرفتنا

 دخترم ؟ مگھ من دختر توام؟مگھ تو مادر یگیچرا بھم م!  دی گیدروغ م:  زدم داد
 کھ تو ییھمونا...... و شراره ام ی بذار مادرت بغلت کنھ ؟من دختر علیگی کھ میمن

 . ختر بودنم ولم کردن بھ جرم دمیده سالگ
 ......  کردن و من شدم آوارهولم
 ....  کردندری کردن و منو حقولم
 .....  کردند و من شدم خدمتکارولم
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 ...... عمارتنی کردن و من شدم کتک خور پسر اولم
 ......  کردن و من عروس شدمولم
 .....  کردن و من مادر شدمولم

 ،نقش دیکشی مری کھ دلم تی پر از تعجب اون آقا و خانوم در حالی در برابر چشماو
 . شدمنیزم
 
 

 .   چشم باز کردمی شخصیباصدا
 .  چشماتو باز کن خانومم...پرتو ، پرتو جان _

 .   رنگ بغض داشتصداش
 نھ موھاشو با ژل و انواع اقسام تافت حالت داده بود شھی شدم ، برعکس ھمرهی خبھش

 .  بوددهی پوشیریعاده مرتب و چشم گنھ لباس فوق ال. 
چشمام رو بستم .  رو صورتش بود ی چند روزه اشیتھ ر..... رو باالتر آوردم چشمام

 . و دوباره بازشون کردم
 .   بودی اگھی شدم ، نگران تر و آشفتھ تر از ھر زمان درهی چشماش خبھ

 .   نکردمدای گفتن پی برای بزنم اما کلمھ ای حرفخواستم
  ؟زمی عزی ؟ چتھ ؟ درد دارجانم_
 .  کلمھ از دھانم خارج شدھی درد نگاش کردم  و فقط ای دنھی با
 چرا؟_

 ی از رقبایکی شیچند روز پ:   گفت ی گرفتھ ای انداخت و با صدانیی رو پاسرش
 ...... درستکارای ، برددنمی من اومد دیشرکت

 .   شکرآب بودیحیروابطمون بھ طرز فج.  تعجب کردم دنشی داز
 .   ماستی گمشده نی شناسنامھ گذاشت جلوم و گفت  اھی

 " پرتو درستکار. " بھم وارد شد کھ شناسنامھ رو باز کردم ی دوم وقتشوک
 .  می گردی دنبالش ممی سالھ کھ داریلی و خمھیی دختر دانی اگفت

مسخرش کردم و .  خودم رو نباختم ی بردم کھ ماجرا از چھ قراره ولیی بوھاھی خودم
 اونم متقابال بھم پوزخند زد و جواب داد کھ مادر ھ؟یکی ھاتون با ھم یلیگفتم چطور فام

 . پدر و مادرش باھم پسر عمو دختر عمو بودند
 ی راه مھی حساب فقط نیبا ا. نداشتم کھ بزنم ی حرفگھی بھ سنگ خورده بود درمیت

 .  دست بھ سرش کنمی کھ تا اطالع ثانونیموند اونم ا
 .....من..... رنی تو رو ازم بگدمی ترسی ،مدمی ترسیمن م...... کن پرتودرکم

 .....  و بگوشیبق:  گفتمی رو قطع کردم و با حال زارحرفش
 ی مقدار خوراکھی رونی رو کھ رفتم برات از بیاون روز: تکون داد و ادامھ دادیسر

 لشگر ھیفرداش کھ پا بھ شرکت گذاشتم با .... ؟ اون روز نھ تھادیو تنقالت بخرم رو 
 شرکتم و چند ی  آبدارچدمی کھ کردم فھمیریگی مواجھ شدم ، پی انتظامیرویمامور ن
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 خوره ی رستگار و تا مای سر بردزنیر ی از کارکنان شرکت مگھینفر د
 داد ی رو نشون منی نبوده اما شواھد انی ایالبتھ من مطمئنم موضوع اصل......زننشیم

 شاھد دیگفتن با.  کرده تی رستگار ازم شکادمیھمراه مامورا رفتم و اونجا فھم........
باشھ بازداشتم  نی اری نداشتم اگر بھ غی دخالتچیداشتھ باشم کھ من اون جا نبودم و ھ

 شھادت بده کھ ادی بودم خواستم بششی کھ اون ساعت پی ایرفتم و از سوپر.  کننیم
 .  رمیقبول کرد و قرار شد باھاش تماس بگ.  نبودم یاون ساعت اصال من اون حوال

 . تا اون شھادتش رو بدهی آگاھی اداره می کھ باھاش تماس گرفتم با ھم برنی تا اگذشت
 خودمو بھ یکل. رفتم دم مغازه بستھ بود.  کس پاسخگو نشد چی زنگ زدم ھی ھر چاما

 نداشتم بازداشتم ی شاھدگھیمنم کھ د.  کنم داشیر زدم اما نتونستم پ در و اون دنیا
 کھ امروز نیتا ا... سند مشکل داره میدی بذاره فھمقھیبابا ھم کھ خواست وث. کردن 

اون .  ھوش تو مواجھ شدم یاومدم خونھ کھ با تن ب  داد و منمتیصبح رستگار رضا
 ..... مارستانیو آوردمت ب نیقدر ھول بودم کھ فقط تو رو گذاشتم تو ماش

 ......  افتادهی چھ اتفاقدمی فھممارستانی تو بتازه
بھ اعتقاداتم ...... خدایاما بھ خداوند..... من واقعا متأسفم کھ زود تر بھت نگفتم پرتو

 فاصلھ نمونی خواستم بی کھ نمنیبھ خاطر ا....قسم فقط و فقط بھ خاطر خودمون بود 
 .. افتھی بیا

 
 
 نی بودم و انیارمی ازش بھ دل نگرفتھ بودم ، من عاشق کادمی و زگھی می چدمی فھمیم

 . دنشی بخشی براشدی میبھانھ ا
 ....  تونمی میاگھ دوست ندار....اگھ .... ننتی خوان ببیم_  نیارمیک

 خانواده ھیآخھ چطور  ممکنھ ؟ من تو .... شدم جیمن گ...من :  ادامھ بده و گفتم نذاشتم
 ... االن....من .... اومدم ایدن بھ گھی دی

 اما من ی نگفتھ بودیزی حال کھ تو از گذشتت بھ من چنیبا ا:  رو گرفت و گفت دستم
 شده بودم ، اما بازم جی گگھی شد ، واقعا ددای پای بردی سر و کلھ یوقت..... کردم قیتحق
 بھتره کھ یعنی.  خودشون بھت بگندی داستان از چھ قراره اما بادمی و فھماوردمیکم ن

 .یاز زبون خودشون بشنو
 .   بھ دستم زد و از اتاق خارج شدی حرف بوسھ انی از گفتن ابعد
 بودم پدر و دهی بھ در خورد و اون آقا و خانوم کھ حاال فھمی بعد ضربھ اھی ثانچند

 .مادرم ھستند ، داخل اومدند
 .  نگاھشون کردم سرما تو وجودم بود نثار ی بھ افکار خودم زدم و ھر چیپوزخند

 .  کنار من گذاشت خواست از در خارج شھ کھ نذاشتمی دو صندلنکھی بعد از انیارمیک
 کجا؟_
 .   صحبتتون نباشمنی ، بھتره من تو اگھی درونیبرم ب_
  ،ی خوام باشیاما من م_
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 .   کنمی نمیبی دلم گرمھ، احساس غریتو کھ باش:  آروم تر ادامھ دادم و
 ری ھا جا گیر فشردن دستم بھ اون دو نفر اشاره  کرد تا رو صندل زد و بعد ایلبخند
 .  زدھی تکواری و بھ دستادیخودش ھم چند قدم دور تر از من ا. بشند 
 .  زن بلند شدی کھ صدانی شد تا ای در سکوت سپریلحظات

 ی من انقدر بزرگ شده  ،کھ پا بھ ملکوت مادرانگی دختر کوچولوشھیباورم نم_
 .  گذاشتھ

 ی نسبتچی دخترم من ھدیگی بھ من مادیبدم م:  دار شد و گفتم شی بھ خود زبون نخود
 . باشما ندارم خانوم محترم

 یی دل مازی نگو دخترم ، تو عزی طورنیا:  شروع بھ صحبت کرد ی با حال زارمرد
 .......  دختر من و نرگسیی، تو دختر ما

  ؟دی تا حاال کجا بودشھی متونی پدر و مادری ھمھ ادعانیجالبھ ، شما کھ ا_
 
 

 سال بود کھ در بھ در ھمھ جا رو ستی بکینزد:  و گفت ھی گرری دوباره زد ززن
 .  می کردی نمدای ازت پی رد و نشونچی ، اما ھمی گشتیدنبالت م

 من رو می واقعی گفتند خانواده یم.  گفتند ی می اگھی دزی و شراره چیاما عل_
 منو بھ جرم دختر بودنم رھا می  واقعی گفتند ھمون طور کھ خانواده ینخواستند،  م

 ؟ اصال فکر دیمگھ چون دختر بودم رھام نکرد.کنندیکرده کردند ،  اونا  ھم رھام م
 ی ممکنھ از گرسنگدی اصال فکر کرداد؟یب  سرشیی بچتون ممکنھ چھ بالھادیکرد

  ؟ آره ؟رمیبم
 ...... ، با درد ، غصھ گفتم ، با دادی ھامو با حرص مجملھ

 .  بودمی سال از زندگ١٩ ی عقده ھانایا
 .   ھمھ از تعجب گرد شده بودی رو بستم و مجددا بازشون کردم، چشماچشمام

   تو داده ؟لی مزخرفاتو تحونی ایک:  گفتی لرزون و گرفتھ ای با صدازن
 پسر نشدن من انقدر یعنیتون؟ی رو سنگدلدی با انکار کردنتون سرپوش بذاردی خوایم_

  ؟دی کارو بکننیمھم بود کھ باھام ا
 زی چچیھ..... خوام روشنت کنم یم.  ی شدی پرتو جان تو  دچار اشتباه بزرگنیبب_مرد

 ........ ی کنی کھ تو فکر مستیاون طور ن
 .   کن کنمشھی تنفرت نسبت بھ ما رو رنیبذار ا.  بدم حی برات توضبذار

 ...... باشھ ، من سر تا پا گوشم:  زدم و گفتم یشخندیر
 رتی حلوی کلوی اومد کی مرونی کھ از دھن مرد بھ اصطالح پدرم بی با ھر کلمھ ااما

 شمی کردم دارم اشباع می کھ احساس میی شد تا جای خرج روح و  روانم میمانیو پش
.. 
 میدوسال بعد از ازدواجمون مطلع شد.  می با ھم ازدواج کردیمن و مادرت بھ سخت_

 ..... ھم من ھم نرگس.  می خوش حال بودیلی خیلیخ. مادرت بارداره
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 ی کرد و رقباشرفتی کارخونھ پیزیبھ طرز شگفت انگ...... مبارک بود قدمت
 .   شدندی از سر راه برداشتھ میکی یکیقدرمون ھم 

 گھی کارخونھ از طرف دی از ترقی طرف ، خوشحالھی اومدن تو ای از بھ دنیخوشحال
 پدر بزرگت نکھی بود تا ای عالزیھمھ چ.  برابر بشھ نی چندزمی، باعث شده بود انگ

. با جون و دل قبول کردم .  بزرگ بھ مناسبت تولد دخترم بدم ی مھمونھی  داد شنھادیپ
 بزرگ و پول ساز بھم خورد ، قبول کردم   یلیخ ی پروژه ھی یھمزمان با مھمون

 تا دی طول نکشیلیاما خ. م ، فقط گام آخر مونده بود   رو شکست داده بودفمی حربایتقر
 ....... کھ ورق برگشتنیا

 
 
 .   از دستم رفتھزمی ھمھ چدمی بھ خودم اومدم و دیآن

نرگسم داشت .  کنم ی من گم شد و من نتونستم کاری دخترم گم شد، پرتوی مھمونشب
 خواره ری شی نداشت، انگار بچھ ی ادهیفا.  و رو کردم ریکل شھرو ز.  کرد یدق م

 ........ نی من آب شده بود رفتھ بود تو زمی
 .  برده رو ھم باختھ بودمی بازدمی خودم اومدم و دبھ

 .   تموم شدبمی بھ نفع رقی آوررتی کھ توش موفق بودم بھ طرز حی اپروژه
  .  تا ورشکست شدنم نمونده بودیزیچ. بھ کارخونھ وارد شده بود یادی زضرر
 ی ھم از تو غافل نبودم ، تو اوج بنی بنی گرفتم از اول شروع کنم ، البتھ تو امیتصم

 .....  سر نخکی از غیاما در.  کردم تا دنبالت بگردندری چند نفر رو اجیپول
 کردم ی گذارھی پول رو ھم سرمایالباق.  کردم ھی رو فروختم و با کارگرا تسوکارخونھ

 .   شرکت نسبتا بزرگ استخدام شدمھیو خودم ھم تو 
 ھی رونق گرفت و تونستم با ھمون مدار پول می گذارھی از گذشت دو سھ سال سرمابعد

 کنم و کار و بارم رو از اول شروع کنم و اون قدر یداری رو خرکیمجتمع نسبتا کوچ
 از  وارمی تو تجارت بھ دست بیی باالیلی خیلی خگاهیخدا بھم لطف داشت کھ تونستم جا

حاال چند ....... کم بود ، وجود دخترم یزی چھیاما ......اما.  بھتر بشھ تمیقبل ھم وضع
 زدم ، بستھ ی میبھ ھر در...... نبرده بودمیی گذشتھ بود و من باز ھم راه بھ جایسال

 ھم امیبا تولد برادر پ..... خوب نبود یلی من و مادرت خیاوضاع  روح......بود 
خب باالخره اوضاع ..... ھن!  بود نطورینھ کھ بگم اوضاع ھم..... عوض نشد یزیچ

 ی و کم تر بھ گم شدنت فکر ممی شده بودامیمن و مادرت سرگرم پ....فرق کرده بود 
 اعماق م،یدیکشی نفس مقی عمی تو قلبمون بود کھ وقتی دردھی شھیاما ھم.... میکرد

 . دی کشی مریوجودمون ت
 
 

 جھی نتقمیباالخره تحق....... سر نخ از تو بودم ھی سال گذشت و من ھمچنان دنبال چند
.  کرده ی می اونا زندگی من قبال تو خونھ ی کردم کھ پرتو دای رو پیداد و  خانواده ا
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 ، اونا بھم ی از اون جا رفتھی چند سالدمی ، باھاشون صحبت کردم و فھمششونیرفتم پ
 ... یگفتند کھ فرار کرد

 ی پروژه ھی گفتم تو ادتھی.  باالخره مقر اومدند دیبا ھزار دردسر و تھد...... میبگذر
  کرده بودم؟ی گذارھیبزرگ سرما

 نھی بیطرف مقابلم کھ م: تکون دادم کھ ادامھ دادی در حالت دانلود بودم اما سرواقعا
 تو ی و شب مھمونشمارهی ممتی ، با فرصتو غنارهی تونھ منو از پا در بی جوره نمچیھ

کھ ھمون اتفاق ھم افتاد . خودشون حواسم از پروژه پرت بشھ الی دزدند تا بھ خیرو م
 .   غافل شدمیبودم کھ از ھمھ چ  گم شدن توریاونقدر درگ.

 ، نیی سطح پای خانواده ھی دزدند با دادن پول و رشوه بھ ی کھ تو رو منی از ابعد
  ، ی کردم تو فرار کردیمنم کھ فکر م. ارند  رو نگھت دی چند سالکنندی مشونیراض
 .  ردتو زدای کھ بردنی رو دنبالت گشتم ، تا ارانیکل ا
  گذاشتھ بوده اماونیظاھرا با ھمسرت در م:  کرد و با اخم گفتنیارمی بھ کینگاھ

....... 
 کھ منو مادرت نھی ،  مھم استی مھم ننای اگھیاالن د:  نداد و بحث رو عوض کرد ادامھ

 . می با ھم باشمی تونی کھ از االن منھی ، مھم امی کرددایو رو پت
 ھمھ نی ھمھ سال ،انیا.  کلمھ ھنگ کرده بودم ، دوست داشتم داد بزنم ی واقعی معنبھ

 ی کھ خانوادم منو نخواستند زندگنی سال ھا با باور غلط انیمن تو تمام ا...... یسخت
 موضوع ھم بود کھ تا بھ نی بھ خاطر ھمدیشا.  ساختم وی دھی خودم ازشون شیپ. کردم 

 . بودمفتادهی نشون کردندایامروز بھ فکر پ
 
 
 "نیارمیک"

 شتری من و پرتو تموم شد و قرار شد رفت و آمد ھا بی ھای روز با تموم شرمندگاون
 افشونی قمی کردی مفی تعرنای رو واس مامان اانی جرمی داشتی وقترهی نمادمی. بشھ 

 پرتوم نای ایاما با ھمھ ....اما . کرد ھیمامانم چقدر بھ خاطر پرتو گر.   بودچطور
 بودم ، االن تو ماه سوم دهیبود کھ تا بھ حال ازش ند  تو چشماشیخوش حال بود ، برق

 من نسبت تی شده بود و حساسشتری قبل بی شکمش بھ نسبت ماه ھایبود و برجستگ
 کردم کالفھ شده ،اما ی ، حس مدادمی بھش تذکر میلی کھ خیی وقتاھی...... شتریبھش ب

.  کرده بودم دای نسبت بھش پی نوع وسواس روانھی.... تونستم بکنم ی ھم نمیکار
 از حد رو براش ممنوع شیتحرک ب.  من بود یزیخواب و خوراکش با با برنامھ ر

اه  می کردم برایدل دل م.  شده بود ی حموم ھاش ھم زمان بندیکرده بودم و حت
 .....  بچھتی جنسصیچھارمش و تشخ

دست .  شدی مشتری من ھم بی رفت مواظبتای جلوتر مشی بارداری ماه ھای ھر چاما
 ...... فتھی براش بی اتفاقدمی ترسیم. خودم نبود 
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 و شی افتاده بود تو جونم کھ مثل خوره بھ جونم افتاده بود و آسای استرسھی ھا یتازگ
 .  آرامشم رو ازم گرفتھ بود

 پرتو ھم دوزش ی شدن خانواده دای و با پشدی مشتری حس روز بھ روز در من بنیا
من با پرتو آرامش داشتم و . ھراس داشتم، ھراس از دست دادنش رو . باالتر رفتھ بود 

 .  خواستمی می آرامش رو ابدنیا
 گرفتھ بشھ ی ای در عمارت مھمان پرتوی و بارداریی قرار بود بھ مناسبت آشناامروز

 ی مھماننی من در اانی پرتو بھ ھمراه خانواده و دوستان و آشنایکھ تمام خانواده 
 کرد ی ارتباط برقرار مامی تر از ھمھ با پشیپرتو ب. حضور داشتھ باشند ، خندم گرفت 

 خواھر ای برادر ھی مطلق یی سال تنھانی منم بعد از چندیرا، خب البتھ حقم داره اگھ ب
 تونست یخواھر منم م.  رو لبم نشستیلبخند تلخ.  شمی بشھ قطعا ذوق مرگ مدایپ

 . ستی نی باشھ ولشمیاالن پ
 .شندی وقت از ذھن پاک نمچی کھ ھی و لعنت بھ خاطراتدمی کشی آھکالفھ

 
 

 براق رو با یکت و شلوار نوک مداد.  شدم رهی و بھ لباس ھا خستادمی کمد ایجلو
 ادکلنم رو نیدر کشو رو باز کردم و بھتر.  دمی کشرونی بی مشکرھنیکروات و پ

 نی خواستم ھمھ من و پرتو رو با تحسیم.  خواستم امروز آس باشم یم.  آوردم رونیب
 . نگاه کنند

 .  اصالحم رو برداشتم و وارد حمام شدمسیسرو
 . دم اومرونی بدی حمام مختصرو مفھی دقت صورتم رو اصالح کردم و بعد از با

 .  لباس پرتو رو ھم خودم انتخاب کنمھی داشتم دوست
 آوردن ادی رنگ رفت کھ با بھ ی بھ لباساش انداختم دستم بھ سمت لباس خاکسترینگاھ

 کردم کھ راحت باشھ و ی انتخاب می لباسدیبا. دمی پرتو دستم رو  عقب کشیباردار
 !!!  بابالینگیقربونش برم ، ف. بچم بتونھ خوب توش رژه بره 

 .........  حسابنی نکردم پس با ادای پی درست و حسابلباس
 رنگ رو ی بھشون کردم ، لباس مشکی و نگاھدمی کشرونی تخت بری ھا رو از زسھیک

 .  تخت گذاشتمری زسھی لباس ھا رو داخل کیانتخاب کردم و الباق
 چشمم شی دوران بارداری شدم لباس ھای مغازه رد مھی ی کھ از جلوشی روز پچند

 امی دادم از مغازه بتی عدد از اون لباس ھا باالخره رضا٥ دنیرو گرفت و بعد از خر
 .  رونیب

 ..... فرصت مناسب لباسھا  ھارو بھش بدم اما حاالھی گرفتھ بودم سر میتصم
 پرتو مشغول بھ ی مناسب برای باال انداختم و بعد از انتخاب صندل با پاشنھ شونھ
 .  لباس ھام شدمدنیپوش

 چھرم سرد و مغرور شھی بود مثل ھمیعال. ستادمی انھی آی و جلودمی ھام رو پوشلباس
 . شده بود
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 .  بھ سمت آشپزخونھ رفتم.  اومدم رونی از ادکلن زدم و از اتاق بسی پچند
 د؟یدی خانوم پرتو رو ندرهین_
 .چرا آقا تو کتابخونھ ھستند_

پرتو . در رو باز کردم و داخل شدم .  گرفتمشی کردم و بھ راه کتابخانھ رو در پتشکر
 در ھمون حال گذشت و ی اھیچند ثان. شده بودرهی جلوش گذاشتھ بود و بھش خیکتاب

 . زنھی کتاب رو ورق نمدمید
 پرتو_
_........ 
  پرتو جان_
_....... 
 .   دادم شدم و تکونشکشینزد.  دمی ترسی واقعا داشتم مگھید

 .   کرد و با وحشت نگام کردیلرز
  ؟یخوب_
 آره....آره ...آ......ھان؟_

   ؟یمطمئن:  نگاش کردم و گفتم مشکوک
 . ستمینھ اصال خوب ن:اما بعد از چند لحظھ گفت .  و سر تکون داد دی کشیآھ

  ؟ی شده؟ درد داریزیچ:  و پام رو گم کردم و گفتم دست
 .... ونھوینھ د:  و گفت دی خندآروم

 ......پس_
  نیارمی ترسم کیم_

  خانومم ؟یاز چ:  گفتم ی و با مھربوندمی کشی آسوده انفس
 . ادی پدر و مادرم ازم خوششون نی ترسم کھ خانواده ی منیاز ا_ 
 ... وونھی دی دختره ی کنی خودت مشی پھی فکرا چنیا: و گفتمدمیخند  
  ؟ستی طور ننی بھ نظر تو ایعنی_

از ...... ی نازنی ، بھ ای خانومنیخانوم من بھ ا.....معلومھ کھ نھ :  شدم و گفتمیجد
 باال می برایب.  شھی کم کم وقتت داره تموم مگھیحاال ھم پاشو کھ د..... یادیسرشونم ز

رو .... رو تو ذھنت پرورش نده یانقدرم ابن افکار منف.....لباست رو عوض کن 
 .   ذارهی مریاعصابت تاث

 
 بچم ی ھی ، گریکنی متی بابا رو اذلینگیاونوقت ف:  عوض کردم و با مزه گفتم نمولح

 .  یاریرو در م
 .  خندش بلند شد و باھام ھمراه شدیصدا
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 جلو گذاشت یقدم.  کردی رو تخت نگاه میپرتو با تعجب بھ لباس ھا .  می اتاق شدوارد
 .و لمسشون کرد

 دم؟ی لباس رو خرنی ایمن ک_ پرتو
 . دمی من برات خریدیتو نخر_
 .   و خودشو تو بغلم انداختدی کشی بنفشغیج
 نی  چند روز ھمش تو فکر انی قشنگھ تو ایلیخ..... ی ، مرسی مرسنیارمی کیوا_

 .   بپوشمی چدیبودم کھ حاال با
 گھید.  تونستم برات بکنم ی بود کھ میتنھا کار:  گوشش گفتمری خودم فشردمش و زبھ

  ؟یاسترس ندار
 .  نھ_
 تر بای ، زشھی اضافھ منشی بھ سن جنشتری بی ملوس خودم برم کھ ھر چیشیقربون پ_

 اومدن دختر ای بھ دنی براھیی تو دلم چھ غوغای پرتو اگھ بدونیوا.  شھیو با مزه تر م
 !ییبابا
 ... و پسر مامانشھستیدختر ن:  گفت ی اومد و شاکرونی سرعت از تو بغل ببھ

 رو ی حس خوبنی وقت ھمچچی با مھناز ھی سر دادم و فکر کردم تو زندگی اقھقھھ
 . دی رسی روزا دور بھ نظر منیچقدر ا. نداشتم
 ی بچھ چستیمھم ن: و با شعف گفتمدمی مالشینی رو بھ بمینی گرفتمش تو بغلم و بدوباره

ن  مامانیھوم؟حاال ا. من دارهی کھ مامان خوشمل کوچولو مثل پرتونھیباشھ مھم ا
  نھ ؟ای اندازشھ نھیی بشینی نی خواد لباسشو بپوشھ بابایکوچولونم

 .   نگاه بھ من کردھی آوردش و رونیاز تو کاور ب.  و بھ طرف لباس رفت  دیخند
 رون؟ی بی بری خوای نمیعنی.... زهیچ_

  چرا ؟ مگھ من نا محرمم؟:  رفت تو ھم و گفتم اخمام
 برام ی نی کھ نی شکمنی با ای دونیآخھ م:  انداخت و گفت نیی سرش رو پاشرمنده
 ..... ی جورھیآخھ . ...ساختھ

 یی کرد و توانایبا بھت نگام م.  و شلوار و از تنش در آوردم زی طرفش رفتم و بلبھ
 .   شکمش گرفتیباالخره بھ خودش اومد و با خجالت دستش رو جلو. حرکت نداشت 

 یدلم ضعف رفت برا.  شدم رهیم و بھ شکمش خ دستش رو کنار زدتی عصبانبا
 زانوھام نشستم و یمقابل پرتو رو.  شد ی بھمون اضافھ مگھی کھ تا چند وقت دینیجن

متوجھ لرزش دستاش شدم و سرم رو .  دمی شکم برھنش گذاشتم و بوسیلب ھام رو رو
 . کردی مھیداشت گر. باال آوردم

 
 
 یم: نشست رو تخت و شروع بھ صحبت کرد.  رو زانوھام بلند شدم و نگاش کردم از

 شروع شده و می اون روز کھ مھناز زد تو گوشم ، احساس کردم بدبختنیارمی کیدون
 در آوردن ی کھ برایی ، فرصت ھای زدی کھ بھم مییکتک ھا. واقعا ھم شروع شد 
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 مشکوک ی وقت کھ باھام خوب شدنداما بعد از چ.  ی دادیحرص من از دستشون نم
 سوال ی شد برام جاادی محبتت بھم زھوی کھ نیاما ا.  داشتم اجیمن بھ محبتت احت. شدم 

من ..... نیارمیمن ک......اما االن .  ی مھناز رو جز بدی خوای کردم میداشت فکر م
وقت چ ی من ھ؟ی فھمی مکنھی کھ از دستت بدم داره آبم منیفکر ا. دوستت دارم یلیخ

.  رو درک کنم می زندگی و خوشی شادنی تونم اینم.  نبودم ی آدم خوشبختمیتو زندگ
بھ .......مطمئنم کن .  بزرگ در راه بوده ی کردم طوفانی احساس خوشبختی وقتشھیھم

 .  کشمی نمگھی خراب بشھ دی دفعھ اگھ ھمھ چنیخدا ا
   گفت ؟ی می چنیا.  کردم ی داشتم نگاش مرتی حبا

 ؟ تو بھ من یگی میمعلوم ھست چ:  رو با خشونت تو دست گرفتم و گفتم چونش
  ؟یاعتماد ندار

 .   خودم اعتماد ندارمی بھ زندگنیارمیبھت اعتماد دارم ک_
 حرفات تو دلت بمونند؟ اصال قول بده ی ذاریچرا م:  رو پاک کردم و گفتم اشکاش

   ؟یدیباشھ گلم ؟ قول م!  ی راجع بھش فکر نکنگھید
 شی آراھیخب حاال پاشو لباساتو بپوش :  رو بھ عالمت مثبت تکون داد کھ گفتم رشس

 خوام یم....... می بھتر باشی مھمونی خوام امشب از ھمھ زوج ھایخوشگلم بکن م
 .....  دلقکانی کنی بکوبم تو دھن ایمشت محکم

 و دمی کشنیی رو پاپشیز.  گرفت کھ پاشدم و لباس رو از رو تخت برداشتم خندش
 ..... کمکش کردم بپوشتش

 .....  شاھزاده ھا شده بودمثل
 .   زدمرونی صدام کن از اتاق بیاگھ کمک خواست:  زدم و بعد از گفتن یلبخند

 ی پرتو بھ دلشوره ی ھاینگران.  بود گھی دی رفتم ، اما فکرم جای راھرو راه متو
 کردم یسع. کرده بود  رو برام سخت دنی روزام جون داده بود  و نفس کشنی ابیعج

 .   حرف ھا بودنی تر از ای کھ موضوع جدنیپشت گوش بندازم اما مثل ا
 افتاد  ، ی بھ دلم می وقتیعنی من ردخور نداشت ی بود کھ دلشوره ھانی ماجرا ایبد

 . بودشی در پیقطعا اتفاق
 
 

کم کم نصفھ مھمونا اومده بودند .  ھمھ جا رو پر کرده بود یقی موسی کر کننده یصدا
در اتاق .  باال رفتمی بھ طرف طبقھ ی و ابراز خرسندیبعد از سالم و احوال پرس. 

 .   کپ کردمدمی کھ دیزیرو باز کردم و با چ
 زد ی چرخیبھ طرفم برگشت و با لبخند دلبرانھ ا....... شده بایچھ قدر ز...... خدایوا

  ؟ خوب شدم ؟ی کنی نگام میچرا اون طور: و گفت 
 ........  خدایوااا...... دختر ی ؟ معرکھ شدیخوب شد_

 .  دمی رو گرفتم و بوسدستش
  ھمراه بشھ ؟ری با من حقدهی ملکھ افتخار منیحاال ا_
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 . میبزن بر:  زد ی و چشمکدی خندمستانھ
 دور بازوم حلقھ کرد و با ھم از پلھ دستش رو.  می رفترونی رو براش باز کردم و بدر

 انی شدند و باز ھم کرهی ھمھمھ کم شد و ھمھ بھ ما خیکم کم صدا.  می رفتنییھا پا
  کف مرتبھی ندهیبھ افتخار پدر و مادر آ:  گفت ی بود کھ با لحن مسخره اوونھید

......... 
 .   شده بودی قاطانی کی و صوت دخترونھ غی جی دست با صدایصدا

 ی آبرودی سر جاش کھ حتما بانھی تونھ آروم بشی ھم نمقھی دقھی بشر نی گرفت احرصم
 .  من بد بخت رو ببره

 . میدی پلھ ھا رسی و بھ انتھادمی چشمام براش خط و نشون کشبا
 بھ جا ی کردم و برای زد کھ باھاش ھمراھی پدر و مادرش چشماش برقدنی با دپرتو

 ی بھ سالن نگاه کوتاھنی بنیتو ا.  بھ سمتشون رفتم ییآوردن احترام و خوش آمد گو
 گھی دی بھی بودند غرستادهی پدر و مادر پرتو اشی کھ پیادیانداختم کھ جز تعداد افراد ز

 شدن بھشون کیبا نزد.  مادر و پدر پرتو باشند ی انواده خدیحدس زدم با.  دمی ندیا
 .دی دی شد تو نگاه  تک تک افراد بھ راحتی رو منیبرق تحس

 
 
  سالم_
 ی ھیتو بغل مادرش فرو رفتھ بود و بھ بق.  لرزون پرتو بھ سمتش برگشتم ی صدابا

 .   شده بودرهیافراد خانوادش خ
 بھ طرف ھی سالھ بود کھ با گر٣٥ بای خانوم جوان تقرھی کھ بھ خودش اومد ی نفرنیاول

ھ با قرار گرفتن  کردم کی  با لبخند  داشتم نگاھشون مدشیپرتو رفت و بھ آغوش کش
 .   نفر جلوم چشم ازشون گرفتمنیچند

 ی عمو ھا و عمو زاده ھادمیفھم.  کردمی تک تکشون دست دادم و ابراز خوشحالبا
 شتری مادرش بی جوون ھم ھمسن من داشت ، کال از خانواده یی داھیپرتو ھستند 
 .حرف زد باھام ی ھم خصمانھ جلو اومد و بھ سردای بردنی بنیتوا. خوشم اومد 

 .  پرتو گرم گرفتھ بودندی با خانواده ی و بابا ھم حسابمامان
 ایخواستم بھ طرف پرتو برم کھ برد.  وسطختندی شروع شد و ھمھ ریمی مالکیموز

پرتو با استرس نگام کرد کھ با .   رقص دادشنھادیزود تر دست بھ کار شد و بھش پ
.  سوختم یاما از درون داشتم م. م لبخند چشم رو ھم گذاشتم و موافقتم رو اعالم کرد

 وارد شده ی ھم فشار دادم تا از فشار عصبرو  ھم گذاشتم و سختیدندون ھام رو رو
 .  بھم کم کنھ

 از کنار زنم رد شھ اما حاال کھ پسر عمش ھم کھی مرتنی ذاشتم ای دست من بود نماگھ
 ی پسره بھ پرتو خوشم نمنیراستش اصال  از نوع نگاه ا.  تونستم بکنمی نمیکار. بود 

 ای پرتو رو از بغل برددوی رسدی بھ داد من رسامیباالخره وسط رقصشون پ.  ومدی
 نھیآخ قربون دستت پسر بھ خاطر ھم.  شدباھاش  و خودش مشغول رقصدی کشرونیب
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 ی تو بغل داداشش ناز و عشوه اومد و منو کلیپرتو حساب.  گھیکھ انقدر دوستت دارم د
 .خندوند

ھر وقت .  زد ی مدی پرتو رو دشدی کھ میی ھم دست بردار نبود و تا جایخر مھمون آتا
 ی احساس مگھی کھ دییتا جا.  داد ی رو پرتو آزارم مرشی نگاه خگشتمیبھ سمتش بر م

 .   تا من شر درست نکنمارهی خودش نمیکردم پرتو معذب شده اما بھ رو
 ری بخوابونم زی دونھ چپ و راستھی بھم بده تا نرم ی کردم خدا قدرتی دعا دعا مفقط

 . ھم زود تر تموم بشھی مھموننیگوشش و ا
 
 

 پرتو ی گذشتھ و روابطمون با خانواده ی از روز مھمونمی ماه و نکی بای تقراالن
 می روزش رو با ھم٤ کھ دستھ کم تو ھفتھ ییتا جا......... شتری بیلی شده  ، خشتریب

 شیخالصھ کم پ.  میرونی با ھم بای اونجا ، می ری ما مای ، نجای انی اندای اونا مایحاال 
 . اشھ خود بی سوی ھر کادیم

 خودش رو ی نحوھی باالخره بھ ای مختلف ھم بردحاتی ھا و تفری مھموننی تموم اتو
 ھیاون قدر کھ .  کنھی پرتو روزمون رو خراب می ھاش برای باززی کنھ و با ھیجا م

 ؟ ینی شی من نمشیاصال تو چرا پ.....موھاتو بکن تو:  دادم کھ ریبار از بس بھش گ
 .......  پاک کنشتویآرا......؟ چرا انقدر کوتاھھ؟ی تو تنت کردھی چگھی دنیا.......

 .   لرزوندی منمی کرد و دل منو تو سیھق ھق م...... گرفت شیگر
 چشم ای بھ بردیچند بار.  شد ی کردم ،خودم رو کنترل کنم اما نمی اون بھ بعد سعاز

 ........ غره رفتم اما انگار نھ انگار
 ......  روزام دو قلو ھامن ھستندنی ای دل خوشییتنھا

 .   رو لبم اومدیلبخند
 .  پرتو ھم شکھ بودینھ من حت...... کردم ی فکرشم نماصال

 .  می ساعت قدرت تکلم ھم نداشتکی تا
 . قابل باور بودری مسئلھ براشون غنی تر از ما خانواده ھامون بودند کھ اشیب

 بارم کھ ھی.  ترسھی بگھ اما میزی چھی خواد ی کردم پرتو می بود احساس می وقتچند
 مختلف ی من نبودم بھ بھانھ ھای وقتی چند بارای از دھنش در رفت کھ بردحانھیر

 .  دی جا، رنگ پرتو پرنیاومده ا
 .   اعتمادمی خواستم فکر کنھ نسبت بھش بی ماجرا رو نگرفتم چون نمی دنبالھ

 کار رو بھانھ کردم و گفتم با مامان یسمونی سدی خرمی روزم کھ قرار بود با ھم برھی
 .  بابا ھم خونھ نبود.   رسونمی خودمو بھشون مگھی ساعت دھیبره منم 

 .   مھناز و احمد روی حت فرصت استفاده کردم و کل خدمھ رو جمع کردماز
 رستگار ای از طرف بردی بھ بعد ھر گونھ رفت و آمدنیاز ا: تحکم رو بھشون گفتمبا

 بھ دی خونھ گذاشت بانی پاش رو تو اایبرد...... با من ھماھنگ شھ دی عمارت بانیتو ا
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 بھ من خبر نداده ، گناه رو بھ ی چند وقت کسنیاگھ فقط بفھمم مثل ا.... دیمن اطالع بد
  کھ ؟مفھومھ  ؟سمی نوی ھمتون میپا

 بھ راه افتادم تا ھر نگی راحت بھ طرف پارکالی صدا بلھ گفتند و من با خکی ھمشون
 چھ رود تر خودم رو بھ پرتو برسونم

 
 

 نکردم ، زنگ زدم داشونی کھ پنی دنبالشون گشتم و بعد از ایکم. شدم ..... پاساژ وارد
خواستم قطع کنم و با مامان تماس .سھ چھار تا بوق خورد و جواب نداد  . پرتو بھ
 .  کھ جواب دادرمیبگ
 بلھ ؟_
 ...... سالم خوشگل خانوم_
 ؟یومدی چرا نیی ، پس کجانیارمیسالم ک_
  د؟ییخانومم من االن تو پاساژم،شما کجا_
 ....  اون جامیای ما ھم می دم ورودسایوا_
  منم د؟یی کجاقایبگو دق.... ی انقدر راه برتتی وضعنیواد شما با ا خینھ خانومم نم_
 .  امی مکنمی مدایپ

   سلفھھی سمت چپمونم می چھاری بنفشھ نیال......آھان ..... سایخب وا_
 . امیباشھ پس االن م_

 . رو قطع کردم و بھ اون سمت حرکت کردمتلفن
 ی بود و مشغول بررسستادهی ای مغازه اھیدم .  دمی سھ بودم کھ پرتو رو دنی الکینزد

 .......ھی فروشیسمونی سی مغازه دمی شدن بھ مغازه فھمکیبا نزد. کردن لباس ھا بود 
 ی من نفسدنیباترس بھ عقب برگشت کھ با د.  و دستش رو گرفتم ستادمی سرش اپشت

  سالم:  و گفت دی کشیاز سر آسودگ
  زنھ؟ی طور برق منیاره ا دیخب چشات واس چ.... ماھت یسالم بھ رو_
 و کرم طرح زده شده بود رو ی کھ روش با قھوه ای رنگیری شی دستش سر ھمبا

 ...... چقدر قشنگھنیبب: نشون داد و گفت 
 ......مشی خری ممیریخب م_

 ....... پسرونستنیا:  پا بھ مغازه بذارم کھ نذاشت و گفت  خواستم
 .... خب باشھ:  تعجب نگاش کردم و گفتم با

 دختر یاول برا.  ذارم ی نمضی بچھ ھام تبعنی من برینھ خ: نگام کردو گفت یشاک
 . شھیدخترم ناراحت م.  می خری دو تاشون رو ممیایبعد م.  می کنی مدایمامان لباس پ

  حد ؟نی تا ایعنینھ ؟؟؟؟؟:  گرد شده نگاش کردم و گفتم ی چشمابا
 نایحاال ھم برو ا....... باشھ ی مساودی بازیھمھ چ!!!!!! بلھ :  کمر شد و گفت  بھدست

 .   و برگردنیرو بذار تو ماش
 .   مواجھ شدمدی خری سھیتا ک٢٠_٢٥ کھ نشون داد برگشتم و با ی سمتبھ



 @cafeetakroman   اختصاصی کافھ تک رمان                               رمان پرتو

 113 

 ھم نی و در ھمون حدی خندی مزی رزیداشت ر.  بھ سمت پرتو برگشتم و نگاش کردم با
 .   جونھمیتازه نصفش ھم دست مر: گفت 

 مامان کجاست ؟:  گفتم ی درموندگبا
 .   از خنده و شونھ باال انداختدی ترکاندفعھ

 نایا:  اشاره کردم و گفتم دھای فرو دادم و با چشم و ابرو بھ خری دھنم رو بھ سختآب
   درستھ ؟گھی دناستی و ای حق و حقوق و مساوانیھمون جر

 .......ھی مساویبلھ ھمھ چ: د و گفت  شی جدباز
 و مھم ی مساوریلباس ز...... یجوراب مساو..... یشلوار مساو..... ی ھا مساوبلوز

 . تر  از ھمھ پوشک
 از باال منبر نیی پاایب...... پرتو الی خی ؟ بابا بی کردی بندرهی پوشکم ج؟؟؟؟؟یچ_

 ؟ از پوشک اون ی کرد ؟  اونوقت چی خراب کاریکی تر از اون شی بیکی دیشا......
  ؟ی کنی براش استفاده نمیکی
 .  کنمی می فکرھیحاال تا اون موقع ......خب .....اوومممم  :  فکر کرد ی و کمستادیا

بھ طرف ... نی برم تو ماشی ھا رو ملی وسانکھی باال انداختم و بعد از گفتن اییابرو
 .   راه افتادمنییپا
 .... بشھمی تقسنشونی بدی بارممی بگھ شھوی ستین دی بعنی خدا از ایا

 شھ؟ی می کھ اگھ بشھ چیوا..... خندهری زدم زی فکر پقنی ااز
 
 

 دادن و تی حرص دادن من ، عروس و مادر شوھر رضای بعد از کلباالخره
 دهی بچھ ھا خرت و پرت خری خودشون و برای لباس برایکل.  تموم شد دمونیخر

 یحاال پرتو اشکال.  بوددنی در حال ترکنی بود کھ صندوق عقب ماشادیانقدر ز. بودند 
 واقعا یعنی ؟ ی کرددی انقدر خرا چرگھی بگھ مادر من ،تو دستی نیکی آخھ ینداره ول

 !!!! بنده خدا بابام.  می افتادی چھ عجوبھ ھاریگ.......بدبخت ما مردا 
 ھا نگو شھی مدیوھاش سف و مشھی کمرش خم مروزی از دشتری ھر روز داره بنمی بیم

 ........ از دست مامانمھ
 ی مثل مامانم بشی تو ام اگھ بخوایعنی:  گوش پرتو و آروم گفتم ری و بردم زسرم

 .   دمیدرجا طالقت م
 ....  حوالم کرد و روشو برگردوندیچشم غره ا.  کھ بھ مامانم نگاه کردم دیخند
  ؟دهی آخ نکنھ شنآخ

 .   رو روشن کردم و راه افتادمضبط
  ؟گھی دداتونیخب الحمدهللا تموم شد خد_ من

 ......  کھ با برگشتن سمتشونومدی کدومشون در نچی از ھیی صدادمید
 کھ کردند و اون ھمھ راه یدی ھمھ خرنیبا ا...... رهی خوابشون بگدمیخب با......بعلھ

 .....سھ بھ ، چھ برومدی ھم بود از پا در ملیف......رفتن 
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 . شدمادهی رو داخل عمارت پارک کردم و پنیماش
 ...... ی علای: لب زمزمھ کردم ری سمت پرتو رو باز کردم و بغلش کردم و زدر

 .  شده بودو واقعا ھم کمرم در حال شکستن بودنی سنگخب
 .   تخت خوابوندمشی باال بردمش و روی ھزار سالم و صلوات تا طبقھ با

 ادیخوشبختانھ مامان ز...... و مامان رو بغل کردم و آوردم و باالنیی رفتم پافلفور
 .   نبود و حملش آسون تر از پرتو بودنیسنگ

 ھا و قفل سھی و بعد از برداشتن کاطی از عرق برگشتم تو حسی سر و صورت خبا
 .   دادمی داشتم جون می از خستگی باال شدم ولی طبقھ ی راھنیکردن ماش

 اونم با حمل بار.  کرده بودم نیی تا پلھ رو باال و پا٥٠ بار ٦ کینزد..... نبود کھ یالک
..... 
 ......  ھا رو گذاشتم تو اتاق خودم و پرتودی خری باال و ھمھ رفتم

 .   شدممونی مامان رو جدا کنم و ببرم تو اتاق خودش کھ پشی ھادی خرخواستم
 .....  و درستش کنایحاال ب...... دارن ی ناموسدی خرینی بی وقت مھی

 تو دستم گرفتم ی اسھیک.  نمی بجھ ھا رو نبی و لباس ھاارمی ھم نتونستم طاقت بباالخره
 از یکی....... رو باز کردمسھی فرستادم و در کی صلواتی لبریو بعد از بستن چشمام ز

 ینفس صدا دار..... نگاه کردم سھی داخل کاتی باز کردم و بھ محتومھیچشمام رو ن
 ......دمی کشرونی بچھ ھا رو بی  و با ذوق لباس ھادمیکش

 ......... خدااااااااااایوااااا
 !!!!!!!! چقدر کوچولو.  دستم بودند ی اندازه

 .  رفت اما لباس ھارو سر جاشون گذاشتم و وارد حمام شدمی میلی ویلی داشت قدلم
 
 
 "پرتو"

  ھم خونھ نبودندنیارمی جون و کمی بودند و پدر جون و مریرخص تمام خدمھ مامروز
 . 

اول از ھمھ .  نظر بدم شونی اتاق بچھ ھا اومده بود و ازم خواستھ بود تو طراحطراح
 کاتالوگ ھا بودم دنیمشغول د.  دستم داد کھ از توش چند تا طرح انتخاب کنم یکاتالوگ

 ! خانوم:  شد و گفت ییرایکھ مھناز وارد پذ
عھ مگھ شما ھا :  دمی رو باال آوردم و با تعجب نگاش کردم و نا خودآگاه پرسسرم

 د؟ی نبودیامروز ھمتون مرخص
نھ من و احمد داخل :  اما خودش رو کنترل کرد و گفتکنھی نگام مزی کردم تاحساس

 .  آوردندفی پسر عمتون تشریراست.  میعمارت ھست
 ......  کنھی پسره نیباز ا!!!!  بابا یا

 ......باشھ بھش بگو تو سالن منتظرشم:  تکون دادم و گفتم یسر
 .....اندی گفتند کھ تو نمیعنی..... یعنی.....نھ :   شد و گفت دستپاچھ
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 . عمارت بھ راه افتادماطی باال انداختم و بھ سمت حی شونھ امتعجب
 .  نشستھ بودقیآالچ و البتھ از بھ نظر من متعفن تو بای و زکی ششھی مثل ھمایبرد

 .  سالم دادمی  شدم و بھ سردکشینزد 
 یبانو...... ییبھ بھ دختر دا:  و گفت دی رو گرفت و بھ طرف لب ھاش برد و بوسدستم

 سالم بانو......ی شرقییبایز
 لب ھاش رو دستم بدم ی خورد و از جای ھاش بھ ھم می زبون بازنی داشت از احالم

 . ومدیم
سرم .  شد ی اومد کھ انگار داشت از در عمارت وارد مینی ماشی گذشت و صدایکم

 . ستادی ادمی و مقابل ددی دستم رو کشعی کھ سرھی کنمیرو بھ اون سمت چرخوندم کھ بب
 رو بھت بزنم ،کھ یی حرفھاھی خوام ی مھی مدتھی.....پرتو :  کردم اما گفت تقال

 .....من...... فرصت رو بھ من بده نی امروز اکنمیخواھش م......ادی نمشیفرصتش پ
 .....منتظرم جناب مھندس_
 .....  موش داره و موشم کھواری کھ دیدونیم..... امن ی جاھیببرم ...... جا نھ نینھ ا_
 . دی جا بزننی ھمدی تونی مدی داریاگھ حرف_
 ......  کنمیخواھش م:  التماس گفت با

 کھ پشت سرم یی قدم ھایادم و صدا شدم و بھ سمت قسمت ممنوعھ بھ راه افتقانع
 .  ادی ، داره دنبالم مدادی نشون مومدیم
  شنومیم......خب بگو :  و گفتم ستادمی کلبھ اکی قسمت ممنوعھ نزدتھ
 ......اون جا ام.... داخل اون کلبھ می جا نھ پرتو بذار برنیا_

داخل .  از پلھ ھا باال رفتم و در رو باز کردم ی کنھ و بھ سختی دوباره پر حرفنذاشتم
 .  داخل شد و در رو بست.  ستادمیشدم و منتظر ا

 . لطفادی رستگار شروع کنیخب آقا:  گفتم کالفھ
 . ایرستگار نھ بھم بگو برد_
 .... لطفاایآقا برد:  و گفتم دمی حرص لبم رو جوبا
 ...... ی خالیایبرد_
 ........  شروع کنایبرد:  شدم گفتم دیون و کل لرزی دندون ھای خشم از البا
 
 
 ...... شروع کنایبرد: شدم گفتمدی لرزون و کلی دندون ھای خشم از البا

 پرتو نیبب:  ھم شروع بھ صحبت کرد ای اومد کھ ھمزمان بردرونی از بی تقیصدا
 ی مکی عمارت کشنی ای تمام جلوی کھ دو ھفتھ ی  از وقتدمت،ی کھ دیاز وقت.....

 .......  کھ نگام تو نگات افتادی ، از وقتنمتی لحظھ ببھیدادم تا 
 تونم تحمل کنم یعاشقت شدم پرتو، عاشقت شدم و نم: کرد و با خشونت ادامھ دادمکث

 ی فھمیم!!!!!  خودمی برا؟ی فھی خوام میمن تو رو م!  ی باشگھی نفر دھی شیپ
  ؟زمی عزی فھمیعشقم  ؟ آره  ؟ م
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 تی اونقدر ھنگ کرده بودم کھ لکنت زبان گرفتم و با عصبان کرده بودم ،ھنگ
 .....ممنمن. ...نییب:گفتم

 .....  زنندی شده بودم کھ با عجز حرف میی خودآگاه مثل کسانا
 انھی کرد و با خشونت لبش رو رد لبم گذاشت و وحشکی خودش رو بھم نزدایبرد
 .  اما خفھ بود زدمی مغی نداشت ، جی ادهیمقاومت کردم اما فا. دیبوس

 لباسم از پشت قرار گرفت و پی زی روایدست برد.  کردم در کلبھ باز شد احساس
 ...... چنگ زدم تو موھاش تا از درد موھاش ولم کنھ اما. دشی کشنیی پایکم
 قرمز یبا وحشت سرم رو باال آوردم و با چشما.......... نی شد بھ زمدهی کرد و کوبولم

 .   مواجھ شدمنیارمیک
 ......رهی بمدمی کھ ترسزدی و داشت مای افتاده بود رو بردیجور

 نکن.... نیارمی کرهی میم......شایکشت......ولش کن ......نیارمیک:  ھق ھق داد زدم با
 یکی با سرعت نور خودش رو بھ سمت من کشوند و نیارمیک.  شده بود ھوشی بایبرد

 ......  گوشمریخوابوند ز
خاک بر :  و داد زد دی کردم کھ آب دھنش رو تو صورتم پاش کردم با رنجش نگاهکپ

 ھمتون ھرزه و دمی فھمی مدی دادم، از اولم باگھی زن دھیسر من کھ دوباره دل بھ 
  ھمتون..........دیآشغال
 .  و نگاه کنستیحاال با...... کنم پرتو ی ماهیروزگارت رو س...... پرتو

:  و گفتم دمیچی بھ کمرم زد کھ از درد بھ خودم پی بھ دنبالش ضربھ او
بھ ......... ستی نی کنی اون طور کھ تو فکر مزی چچیبھ خدا ھ...... نیارمیک......آآخ
 .... خدا
 .......  بچھ ھامایخدا.....  آخم بلند شد ی حوالم کرد کھ بازم صدای اگھی دلگد

 .......  آخ نگویآخ نگو عوض_
 . ...ھ ھامونببببچ.....نیارمیک_
 کار ی خوام چی مثل تو باشند و می کھ از بطن مادر ھرزه اییبچھ ھا.....بھ جھنم_

 ھان ؟
خارج شدم خون رو از رحمم .  شده بود یھمھ جام خون.  دوباره بھ جون بدنم افتاد و

 .   رو نداشتمی کاریی اما تواناکردمیاحساس م
 ی ،صداادمھی کھ یزی چنیخر رفت و آرونی از روم پاشد و با سرعت بنیارمیک

 ......  و بعدشدی بود کھ دور تر منیارمی کنیماش
 ..........یاھیس
 
 
 .   اطرافم رو بشنومی شدم و تونستم زمزمھ ھااری تو چشمام ھوشیدی حس نور شدبا

 .  می نجاتش بدمی تونستی مدی شانشی رسوندیاگھ زود تر م_ 
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 یزی چنی رنگ تو تنم اولیلباس گشاد آب.  رو باز کردم و بھ اطراف نگاه کردم چشمام
 . بود کھ نظرم رو بھ خودش جلب کرد

 و دی دورونی کھ داخل اتاق بود ، بی پوشدی رو سمت باال چرخوندم کھ خانوم سفسرم
 .   بھ ھوش اومدهمارشونی بد،ی کنجی رو پیدکتر صانع:  زدادیفر

 .   با چند پرستار وارد اتاق شدی سن و سال دارمرد
 ..... دمی بھ سطح شکمم کشی پرداختھ بود ، دستنمی کھ دکتر بھ معایلحظات

 .....!!!!!!!بچھ ھام:  گفتم ی خش داری وحشت و صدابا
 ..... نترس ، حالش خوبھ:  زد و گفت ی لبخند پر استرسدکتر

 ؟ی چیعنی_
 چند ماه زودتر میت ضربھ ھا مجبور شدبھ خاطر شد.... کنارتھ  گھی چند ھفتھ دیعنی_

 ....  ملوس و ازت جدا کنمیاز موعود اون کوچولو
 کردم و دوباره بھ دکتر کھ داشت تو تختھ ی دورم  نگاھی استرس بھ پرستار ھابا

 . نوشت نگاه کردمی میزی  چشی آھنیشاس
   من دوتا بودنیبچھ ھا.... حالش خوبھ ؟؟؟دیگفت....دکتر چرا .... یآقا_

 و بعد ادی بدیبھ ھمراھش بگ:  از پرستارا  کرد و گفت یکی توجھ بھ من رو بھ ی بدکتر
 . یفی خانم شردی کنقی آرام بخش  بھش تزرھیھم 
 حرکت دکتر با نی ادنیبا د.... رفت و پرستار ھا ھم بھ دنبالش رونی از اتاق ببعد

 شدن یبچھ ھام چ....خانم تو روخدا  :   بھ پرستار نگاه کردم و گفتم ی اشکیچشما
 بچھ ھام ی برای کھ اتفاق بددمیبود فھم.  شدهرهی نگران بھم خیپرستار  با چشما...

 خودت مراقبشون  باش ایخدا:  زمزمھ کردم .....رفتم یافتاده ھمونطور کھ بھ خواب م
 .دمی نفھمیزی چگھیو بعد د....

 
 
 و بھ دی کھ بھ ذھنم رسیزی چنی شدم اولداری بخچالی بازو بستھ شدن در ی صدابا

  بچھ ھام: زبون آوردم 
  نترس حالشون  خوبھ_
تو :   شوک زده شدم و با لکنت گفتم کردی ھلو رو باز می رانھی احمد کھ داشت دنی دبا

 !! ؟؟؟؟
 ھستم کھ تو رو آوردم ی اچارهیمن ھمون ب....آره من :   زد و گفت یپوزخند

 . مارستانیب
 ھمون بچھ گھی اگھ من نبودم االن دیدونیم:    ادامھ داد کموی صورتشو آورد نزدبعد

    ؟؟؟یدونستی؟؟؟آره م.... ی نداشتی رو کھ داریا
 کردم و گفتم ھی عصبیخنده ... حرفاشو درک کنم تونستمینم.... قفل کرده بود مغزم

 .ستی نی  جالبھیاصال شوخ
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 حرکت من نی ادنیاحمد با د... کردن ھی و گردادی ناخودآگاه شروع کردم بھ دادو ببعد
 ینطوریپرتو ؟؟؟؟چرا ا.....پرتو :   اومد سمت مو گفت عی از دستش افتاد سریران

 ..... پرستار....پرستار .... ؟یکنیم
 ینطوریکھ ا من دنیبا د....نیچھ خبره ا:   پرستار وارد اتاق شد و گفت ھی قھی دقھمون
 ٢٣١ اتاق ضی مریدکتر صانع.... یدکتر صانع:   ھول شد و داد زد زدمیزار م

دکتر :   دکتر گفتم دنی شده؟؟؟ با دیچ:  حالش بده دکتر با عجلھ وارد اتاق شد و گفت 
 ه؟بگو کھ حال بچھ ھام چطور....

 . رونی  بدیبر:   بھ احمد کرد و گفت ی نگاه پد خشمدکتر
   رفترونی سرافکنده از اتاق باحمد
پرتو جان ....خب :   گفت کردمی ھق ھق مھی بھ من کھ از شدت گری با مھربوندکتر

 جون ھمزاد پسر رو  نجات می نتونستی کھ داشتیادی  زھیزیمتاسفانھ  بھ علت خونر
 .... می ھمزاد دختر شدی برانی و مجبور بھ سزارمیبد
سرمو بھ بالش فشار دادم و .....ور سرم خراب شد دای حرف حس کردم دننی ادنی شنبا

 .نمی بچھ امو ببخوامیم:   بغض دار گفتم یبا صدا
 
 
 قرمز و چھره ی بود کھ با چشم ھانیارمی چشم باز کردم ، کیزی شکستن چی صدابا
 .  بودستادهی سرم ای آشفتھ باالی

 کھ از یخواستم بلند شم کھ با ضربھ ا.  افتاده ی آوا اتفاقی و فکر کردم برادمیترس
 .  رو تخت پرت شدمدهی خورد چشم دوباره بھ حالت خوابنمی بھ تخت سنیارمیجانب ک

 نی ایاصال تو چرا گذاشت....من.......من:  دی وحشت نگاش کردم کھ با بغض داد کشبا
  ؟ی بدمیاز بی خوای ؟ ھان ؟ دوباره میمن مست بودم تو چ...... فتھیاتفاق ب

 .   نثار صورتم کردی ادهی برداشت و کشزی بھت نگاش کردم کھ بھ طرفم خبا
 ختھی ری کھ از لبم رو پاتختیبھ خون.  کرد و لبم پاره شدری تو دستش بھ لبم گانگشتر

 صورتم احساس کردم ی گھی رو طرف دی اگھی دیلی شد نگاه کردم کھ سوزش سیم
 .   شدمجی برخورد کرد و گیو سرم با پاتخت

 یادگاری شد ی زد و زخماش میم..... زد ی بھ جون تن و بدنم افتاده بود و مھی گربا
 شد ی مشیادگاری زد و یم...... رو روحم یادگاری شد ی و زخماش مزدیم.....رو تنم 

 .........  رو روانمیادگاری
 ....  ضجھ ھام گم شدی قدر زد کھ صدااون
 ..... ھق ھقم خفھ شدی قدر زد کھ صدااون
 .......  قدر زد کھاون
 ....... یوونگیحس د....... یچارگیحس ب..... حقارت بھم دست داده بود حس

 و بعد از برداشتن لباساش بھ دی آوا از کتک زدن من دست کشی ھی گری صدابا
 .  زدرونیسرعت از اتاق ب
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تنم وحشتناک در ...... تونستم ینم.... شد ی از سر جام بلند بشم اما نمخواستم
با ........اما بھ خاطر بچم مجبور بودم بلند بشم ..... اما دی کشی مریمغزم ت.....کردیم

 ......  رفتمرونی و از اتاق بدمی لباس ھام رو پوشیبدبخت
 . و بغلش کردمستادمی سر آوا ایباال. رو باز کردم و وارد اتاق شدمنیارمی اتاق کدر
  نکنھیگر.... دل مامان زی نکن عزھیگر..... قربونت برم ھی ؟ چی مامانھیجان؟ چ_

...... 
 . کردی رو غنچھ کرده بود و با تعجب بھ من نگاه ملباش

 
 

 آشپزخونھ شدم ی خشکش رو برداشتم و راھری زدم و از تو کمدش شی تلخلبخند
.  پوشک آوا رو عوض کردم ادی آب جوش رو روشن کردم و تا آب جوش بریز......

 .  بھ حموم نداشتازی برده بودش حموم و فعال ننیارمی کشیچند روز پ
 .........  تا بتونھ بخورهری ششھی تو شختمی براش درست کردم و رریش
 من ری دادم از شحی خودم رو بدم اما چون اعصابم خورد بود ترجری تونستم بھش شیم

 . .........نخوره
 بابا وحشت نی پالک ماشدنی رو نگاه کردم و با درونی با تعجب بنیاش بوق می صدابا

 .  کردم
 .  باال شدمی اتاق طبقھ ی آوا رو برداشتم و راھعایسر.  بدبخت شدم ی وااااایا

صورتم بھ طرز ...... بشم دی کردم کھ باعث شد کال نا امی بھ خودم نگاھنھی آتو
 .   نداشتی گونھ انکارچی ھی بود و جایلی زخم و زیوحشتناک

 .   نداشتی ادهی کردم اما فاشی تند آراتند
 ؟..... زمی عزییکجا.....بابا ......پرتو جان _
 ........  رفتمرونی تنم کردم و آوا بھ بغل از اتاق بی قشنگیلبا

 .... نھی صورتم رو نبی تا بابا زخم ھارمی کردم سرم رو باال نگیسع
 . دینیسالم بابا بنش_
 ..... نمی آوا خانومو ببنیبده بھ من ا..... زمی ماھت عزیم بھ روسال_

 .  رو دادم بھ بابا و بھ سرعت وارد آشپزخونھ شدمآوا
 .  گذاشتمینی رو آماده کردم و با شکالت و قند تو سیچا
  پرتو جان ، پس خدمھ کجاند؟_

 ......  بابایرفتند مرخص:  جواب دادم ری سر بھ زھمونطور
 .  مشغول شدی تکون داد و با چایسر

  د؟ی اومددی داشتیخب بابا کار_
  دخترم ؟شی پامی داشتھ باشم تا بی کاردی بایعنی:  کرد و گفت ی اخنده
 کھ با بلند کردن سرم و تو ھم گره ادی نشی سرم رو بلند کردم تا براش سو تفاھم پعیسر

 . بلند شدم چھرم با ترس از جام دنی بابا بعد از دیخوردن ابروھا
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 . افتادھی داد بابا آوا بھ گربا
   رو صورتت ؟ھی چنایا_
 .......افتادم زم.......بببببببا.....با_

 ی جانای ھان ؟ ای خودت فکر کردشی پی من خرم؟چیتو فکر کرد:  دی کشادیفر
  الوات دست روت بلند کرده ؟ آره ؟یاون پسره ......کتکھ

جانم بابا ؟ عمر :  و آغوشش رو بھ روم باز کرد ستادیا ھق ھق افتادم کھ اومد جلوم بھ
 نی برمت از ای برمت، میم....... بابا زی نکن عزھیگر...... نکن دخترمھیگر.......بابا 

 .   ذارمی پسر برات درست کرده ، حسرتت رو بھ دلش منی کھ ایجھنم
 امی جا نمچیمن ھ......نھ:  اومدم و با تتھ پتھ گفتم رونی بابا بی بازوھانی ترس از ببا

 ......  تونمیمن نم......
 .   تر شدی بود ، عصبی حرف من ، عصبنی ابا
 مگھ دست خودتھ ؟...... امی کھ نمی چیعنی_
 دارم ی لباس بر منی با ھمای ی کنی حاال جمع منی رو ھملتی وسایری پرتو با منیبب
 .....  برمتیم
 .... کنم ، فقطی رم جمع میباشھ م.....نھ نھ _
 نجای انی از ادی ھا بانیزود تر از ا..... رو جمع کن لتیزود وسا...... فقط  نداره گھید_
 ..... دونستم کھینم..... بھ ظاھر محترم آدمھ ی آقانی کردم ای بردمت اما فکر میم

 .دی کشی نداد و آھادامھ
 ی شدم و بھ خاطراتم فکر می مختلف رد می درھای باال شدم، از جلوی طبقھ یراھ

 .کردم
 ....  مونھی ذھنم می گوشھ شھی دونستم ھمی کھ نینیری تلخ و شخاطرات

 کردم ی اما سعدمی لنگی می چند وقت توش اقامت داشتم شدم ،کمنی کھ تو ای اتاقوارد
 . ستمی پا بایصاف رو

 
 

 .   و لباس ھام رو توش جا دادم و خرت و پرت ھادمی کشرونی از تو کمد بیچمدون
 .......یچی و آخرش ھم ھی ھمھ صبورنی گرفت از ادلم

 !!!!!!  برداشتم و توش رو پر کردم از لوازم آوای اگھی دساک
 .... و خودنیارمی پا تند کردم و وارد اتاق کدی تردبا

 ......  و مننھیارمی اتاق فقط اتاق کنی زدم االن چند وقتھ ایپوزخند
 . . کردمھی شد ، چشمام  رو بستم و بھ چارچوب در تکی کھ باز داشت پر میی چشمابا

 از لباس یکی بھ سمت کمد رفتم و  عایسر.  جا نگذرونده بودم نی رو ای خاطراتچھ
 .  رو برداشتمنیارمی کیھا
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 . کنسول بود افتادی کھ روی برم اما چشمم بھ عطررونی از اتاق بخواستم
 .  از اتاق خارج شدمیادگاریاشتمش و بعد از برداشتن قاب عکس  فکر کردن بردبدون

 .  رفتمرونی لباس از اتاق بدنی رو بستم و بعد از پوشچمدونم
 خونھ برام نی ای جای نگاه نکنم چون جاواری کردم حداالمکان بھ در و دی میسع

 .........  گران بھاءی شھیحکم . حکم طال رو داشت 
 سخت یلی رفتم، سخت بود، خنیی سوخت ، پای کھ از شدت کنترل اشک میی چشمابا

 ..... بھ خدا کھ سخت بود...... من یبود برا
 ی بودم ، صدادهی ھفتم کھ رسای ششم ی رفتم ، بھ پلھ نیی از پلھ ھا پانیی ھمون سر پابا

 . دمی بابا رو شنیقدم ھا
ص کردم و بھ سمت کاناپھ ھا دستم رو خال.  کرد چمدون رو از دستم آزاد کنھ یسع

 . بوددهیساک آوا رو کنار گذاشتم و آوا رو بغل کردم ، خواب. رفتم 
 ساک رو برداشت و با چشماش بھ در ی دوباره ساک آوا رو بردارم کھ بابا جدخواستم

 اشاره کرد
 
 

 کردم ی کھ آوا بغلم بود سعنی خوردم اما بھ خاطر ای و تلو تلو مدی کشی مری تقلبم
 . م رو کنترل کنمخود

 ........  رفتم امای مداشتم
 ........  ، مندوارمیام.... رو دوست داشتمنیارمی احمق ھنوزم کمن
 ازی نی اجباریی جدانیما ھر  دومون بھ ا......دی خونھ برگردم ، بانی دوباره بھ ادیبا

 .....میدار
 .........  آخر رو برداشتم ، اماقدم
 ...........  برگشتماما

 و دی باری و نفرت از چشماش منھی کھ کی ھمانا و چشم تو چشم شدنم با مھنازبرگشتنم
 ........  ھماناکردیبا پوزخند نگام م

 .   ھا رو برات مشخص کنمزی چی سرھی امی گفتم بیری می داردمید_  مھناز
 .   روشن کردیگاری مبل نشست و سرو

 حال نیبا ا.... ی دونیا گذاشتھ بودم ، م بپنیارمی کی مدت برانیتو تمام ا: ادامھ داد 
 میخب کجا بود...... ھم احمقھیلی دونھ اما بر عکس خیکھ خودش رو زرنگ م

 ی سر منیارمی بھ کیلی روزا خنی ای نامای برددی کھ بھم خبر رسنیتا ا.....آھان .......؟
  ؟ھی چنیارمی بفھمند ربطش بھ ککنند قیزنھ ، خواستم برام تحق

 کردم تا ی راضلھی تھی منت و البتھ ماکی رو با ھزار و نیارمی کی و آبدارچمستخدم
 .  ارهیبرام خبر ب
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 کھ خانوادت در دمیخالصھ فھم: زد قی عمی داد و پکرونی رو ماھرانھ بگارشی سدود
 نی و ای ذارم بھ خانوادت برسی گردند ، اولش با خودم گفتم نمیبھ در دارند دنبالت م

 ...... فکر بھترھی...... اما نھ رمی گی م ازت انتقامیطور
 
 

قبول کرد ، .  خوام بکنم کمکم کنھ ی کھ می کردم و ازش خواستم تو کاردای رو پایبرد
از جملھ دوست داشتن ..... کمک کردن بھ من ی خودش رو داشت برالیخب اونم دال

 ...... تو
 نگفتم تا یزی دونستم دوستت نداره و ھمش ھوسھ اما چیالبتھ م:  زد و گفت یپوزخند

 .....  تموم بشھمیکارمون رو انجام بد
 و ھر بار بھ ھر بھانھ چونتشی پی داره منیارمی گفت کیم:  کردم کھ ادامھ دادوحشت

 می تونستای بردی زد بھ سرم کھ با آدمای فکرھی.... کرد تا بعدی کھ شده دوش میا
 دو روز بازداشت بود نیارمی کادتھیاحتماال ..... میش بد انجامزی تمیلی خیلیخ
 وانمود کنند انگار ی کتک بخوره وجوری کمایشد برد قرار....اون کار ما بود ........؟

 نیارمیاما ک.  افتاده نیارمی و بھ دست افراد کنیارمی کی اتفاق تو کارخونھ نیکھ ا
باالخره با ھزار رشوه و پول و بھ .  کرد دای حرف ھا بود و شاھد پنیچموش تر از ا

 بھ نیارمی دست کگھید بی ترتنیبھ ا...... کنھ ی باھامون ھمکارمیزور مجبورش کرد
 ، تو خانوادت رو ینی جوره نذاره تو خانوادت رو ببچی تونست ھی بند نبود و نمییجا
 ..... ی ولیدید

 کنم تا کی نزدشتری ب رو بھ توای کردم بردی می گذشت و من سعی بھ روز مروز
 .   بودی خوبی نشونھ نی روش حساس شده و ای ھم اساسنیارمی کدمی کھ فھمییجا

 ......  توشی پادی بای رفت بردرونی از خونھ بنیارمی کھ کی شد روزقرار
 وارد ی وقتقای شده بود و دقنیی تعشی از پای تک اتفاقات و حرکات اون روز بردتک

 نیارمی عمارت بودم کھ از چند روز قبل توسط خود کیعمارت شد من تنھا خدمھ 
 نی خبر بدند و وانیارمی خدمھ موظف اند بھ کایگفتھ شده بود بھ محض وارد شدن برد

 نی رفت اما تو سگ جون تر از اشی پنقشھ  طبقزیھمھ چ.  بھ شدت بھمون کمک کرد
 .   از بچھ ھات ھم زنده بودیکی کھ نھ تنھا خودت بلکھ یحرفابود

 احمد احمق بود کھ نی اری ھمش تقصی دونیم:  رو خاموش کرد و گفت گارشیس
 تی کھ زندگنی الی رو بھت گفتم تا دلنایا......... ی مردی مدینجاتت داد تو از نظر با

 نیارمی و نھ کیدی ھمش کار من بود اما نھ تو فھمنایا.......... یجھنم شد رو بدون
........ 
 ازم دور شد و من کردی می بای کھ با دستش بای زد و در حالزی جنون آمی اقھقھھ

 .......  بھت وای دنکیموندم و 
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بابا بود کھ آوا رو از بغلم خارج کرد و با ...... بھ پشت برگشتم جی شدن دستم گدهی کشبا
 .  کردتی عمارت ھدارونی بیگرفتن بازوم من رو بھ سمت محوطھ 

 ، طاقت دوره دی کشیه کردم ، مغزم داشت سوت م نشستم و بھ اطراف نگانی ماشتو
 . کردنش رو ھم نداشتم

   بخوابم ؟شھیم:  رو بھ بابا گفتم ی گرفتھ ای صدابا
 کاریفقط آوا رو چ...... رو بذار جلو لیآره بابا وسا:  تعجب نگاھم کرد و گفت با
  ؟یکنیم

 ....... گھی دی بابا بود مغزم جاشی پگوشم
 چرت ای کرد ؟ خدای میریگی پدی ؟اون نبای چنیارمیاما ک......د مھناز دشمن من بو  
  آرامش داشتھ باشم؟دی بالھا سر من اومد ؟ نبانیا

 ......... از بنده ھات گلھ دارمایخدا
 .......سوزهی پسرم می برادلم

 ......  کھ بھ دست پدرش کشتھ شدیپسر
 ..........  رحمانھیچھ ب:  گفت دی تر باشیو البتھ ب!!!!!!!  مظلومانھچھ

  ؟؟؟؟؟ چرا من ؟؟؟؟؟نیارمی کچرا
 فرستھ دم ی مھی ھفتھ احضارھی کنھ ؟ احتماال سر ی کار می اگھ بفھمھ رفتم چیعنی

 .....  طالقیخونھ برا
 ...... می تو عمارت نبودگھید........ زدم و بھ اطراف نگاه کردم یپوزخند

 ، اما دی باری میاز چشماش نگران....... نگاه بابا چشمام رو باز کردم ینی حس سنگبا
 ............ ای خودم رو ببازم دی ترسی مدیشا...... داد یبروز نم

 کھ با دمی بابا رو شنی زمزمھ یصدا.  کھ آخم بلند شددمی بھ صورتم کشی دستکالفھ
 یی بالھی....... حاالسایوا....... سر صورت دردونم آورده یی چھ بالنیبب: حرص گفت 

 .  کنندھی گری ھای آسمون بھ حالت ھای مرغ ھاارمیسرت ب
 سوخت و ملتھب شده بود و بھ شدت درد یچشمام م...... دادم ھی رو بھ پشت تکسرم

 ........ کردیم
 
 
 رو نیماش.  رو زد و دوباره راه افتاد موتیبابا ر.  چشم باز کردم نی توقف ماشبا

 .   شدادهیپارک کرد کردو پ
 . من رو باز کرد و آوا رو بغل کرد در سمتاومد

 ھم برداشت و با ی ساک دستھی زد کھ بابا قربون صدقش رفت و ی تو بغل بابا نقآوا
 . خودش برد

  بھ سمتش امی پی کھ با صداارمی شدم و خواستم چمدون رو از صندوق عقب بادهیپ
 . برگشتم

 ؟ی دل داداشزی عزیخوب...... خانوم یبھ بھ ، آبج_
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 .... تو بغلشدمی رفت و با ذوق بھ سمتش رفتم و پرادمی دردام تموم
 باشھ ی شکلنی خانوم طال انمینب:  موھام زد و تو گوشم زمزمھ کردی روی ابوسھ

 ام؟ی شده عمر پیزیچ....
 ....  نتونستم خودم رو کنترل کنم و اشکام سد چشمام رو شکستنگھید
 ....مگی تو بھتون ممیبر:  گفتم ی گرفتھ ای صدابا

 .  می خونھ شدی تکون داد و بعد از برداشتن چمدون راھی نگام کرد و سرمشکوک
 .دیچی پمینی تو بی خوش قرمھ سبزی از سرما بھ ھمراه بویبا باز شدن در خونھ موج 

 .....  ذاشت غدا بخورمی نمنیارمی کیعنی خوردم ی بود درست غذا نمی وقتچند
 نشون داد بھ شتری لرزونم رو بی کھ لبای قورت دادم و با لبخندی رو بھ سختبغضم

 .  اطراف نگاه کردم
 ..... کھ دختر دستھ گلت اومدهایمامان؟ مامان ؟ ب_امیپ

 ..... بھ خدای اوونھید:  و آروم زدم پشت گردنش و گفتمدمیخند
 
 

 می ھست خانوم خودمونمیما چاکر آبج:  خم کردی قرار داد و سرنشی سی رو رودستش
. 
 بھم ی اشکی و با چشمادی رو بوسمیشونیپ. مامان سالم دادم و تو بغلش رفتم دنی دبا

  مادر؟یخوب: زل زد و گفت 
 د؟یآره مامان جان خوبم ، شما خوب:  شاد باشھ ی تا اندکی کردم لحنم کمیسع
 .  نگام کرد و سرش رو تکون دادقیعم

 ......   بابا بھش گفتھدمی دونھ شای خدا م؟ی چی کرده اما براھی بود گرمعلوم
 .  دخترم گرسنستنی رو بچزیاکرم خانوم م_ مامان

 . چشم خانوم_
 کھ یالبتھ من برعکس ھمھ بودم چون مواقع.  دمی بھ شکمم رسی نھار حسابزیسر م 

 . شدی مشتری و  نا خودآگاه اشتھام بومدی بودم انگار معدم کش می عصبایناراحت 
:  رو کامل خوردم و خواستم لباس ھام رو عوض کنم کھ وارد اتاق شد و گفت نھارم

  خونھ ؟ادی می چھ زماننیارمیمعموال ک
  چطور مگھ؟٨-٧:  فکر کردم و گفتم یکم
 رو باز نکن بذار لتیوسا:  رو گرفت و بعد از صحبت گفتی شماره الشی موبابا

 . ...ببرمت لواسون
  ؟ی چیلواسون برا: فتم  شدم و گرهی تعجب بھ بابا خبا
 ..... جا سراغتنی اادی بیستی ننھیی خونھ و بادی بنیارمیامکان داره ک_

.  می گذاشتنی رو مجددا داخل ماشلی موافقت تکون دادم و دوباره وسای رو بھ معناسرم
 .  گذاشتمنی و اونا رو ھم داخل ماشھی چدمی دستم داد کھ نفھمسھی کی سرھیمامان 
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 فی و مھناز رو براش تعرای بردانی جردمی ترسیم.  حرف زدمی لواسون با بابا کلتا
 . دادمحیکنم اما باالخره بر ترسم غلبھ کردم و براش توض

 زنگ شی کھ گوشی کھ زمانیی کرد تا جای مریی گفتم رنگش تغی کھ می ھر کلمھ ابا
 .  پرتاب کردرونی از پنجره بھ بانھی رو وحشیخورد گوش

 اتوبان پارک کرد و از ی رو گوشھ نی بزنم کھ ماشیخواستم حرف. زدیس م نفنفس
 .   شدادهی پنیماش
 و زبون باز کردم کھ با ستادمی شدم ، کنارش اادهی کردم و من ھم پازی رو نی ماشدر

 . دادش ساکت شدم
 . ساکت باش پرتو فقط ساکت باش_

 دینبا! !!!!! من پدرتم؟ی کردی ھمھ پنھان کارنیچرا ا: انداختم کھ گفتنیی رو پاسرم
  رو ؟ی مھمنی ؟ اونم موضوع بھ ای گفتیبھ من م

 
 

 بھم یزی ،قابل اعتماد نبودم کھ چنمی ببریسرت رو باال بگ:  زد ادی نزدم کھ فریحرف
  ؟ینگفت

 . دمیمن ، من فقط ترس.....نھ _
  ؟یدی ترسی آره؟ از چیدیکھ ترس_
 .  دیاریب نیارمی سر کیی کھ بالدمی ترسنیاز ا_
 بگم امی از ترسم مجبور شدم بھ مادرت و پی دونی ؟ منھیی تو آیدی  رو دافتیق_

 .......  باور نکرد اماامی ؟ پنی زمیخورد
  ؟ی نگفتنیارمیچرا بھ ک:  نداد و بھ جاش گفت ادامھ

 یزی اگھ چی خودش ساختھ بود غرق بود کھ حتشی کھ از من پیاون انقدر تو دروغ_
 .  دادی گفتم گوش نمیھم م
 کی.... پرتو نیبب:  سرش رو بلند کرد و گفت ھی ثان٢٠ نزد و بعد از ی لحظھ حرفچند

تا ..... رمی تنم ازش طالقت رو بگی میبھ راحت...... یری ازش طالق بگدیبا......کالم 
 .....  خدا بزرگھ باباجانشمیبق..... ھم حضانت آوا با توعھ ی سالگ٣
 .  شدمرهی وحشت بھ بابا خبا

 ...... مونمی زنده نمنیارمیمن بدون ک.  در حد تحملم نبود گھی دیکی نیا..... نھ طالق؟
 ........شی زنم از دوری چند ساعتھ ھم دارم لھ لھ منی توایحت
 تونم ازش طالق ی من نمرهی روم زن ھم بگنیارمی باشھ کھ کنی امتی اگھ بھ قیحت
 .  رمیبگ
  آوا.......عالوه بر اون . می باشگھی ھم دی اسم تو شناسنامھ ھی اگھ تنھا یحت
 شمی نمی شم ، بھ خاطر دخترم ھم کھ شده راضی نمی راضمن
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 .   بابا بھ زمان حال برگشتمی صدابا
 ی رو راھی چند وقتمی دارمی و مادرت تصمامی بشھ ، من و پداشیھر آن ممکنھ پ_

 اما ست،ی جالب نادیاوضاعش ز..... اون جا می ری ممیار شرکت دیبرا. میفرانسھ بش
 ......االن

 دیشما بر....خب ....خب . .... دیفتی خوام شما بھ خاطر من  تو دردسر بیبابا من نم_
 ..... یبرم.....منم 

 یچرا نم...... بابا زیبس کن عز......بسھ پرتو :  ادامھ بدم و با خشونت گفت نذاشت
 کھ شده طالقت رو ازش یھر جور....  تو رو نداره اقتی ؟اون پسر لی باور کنیخوا

 مقدار آبا از ھی ذارم ی کنم و می خودمون رو کنسل می ھاتیاالنم بل...... رمی گیم
 . می ری بعد با ھم مفتھی بابیآس
 کارا انجام ی سرھی آوردن آرام با خودمون ھم ی برادیالبتھ با:  فکر کرد و گفت یکم

  بھت نرسھنیارمی تا دست کیشی لواسون ساکن میالی مدت تو ونیھم تو اتو . بدم 
...... 

 .......نی حرف زدن بھم نداد و نشست داخل ماشفرصت
  خوام با خودشون ببرند؟ی من رو ھم میعنی....... نگاه کردم شی خالی بھت بھ جابا
 ...... نی بھ طرف در جلو رفتم و نشستم تو ماشنی بوق ماشی صدابا

 ........معلوم بود تو فکره.  رو حرکت داد نی حرف ماشی ببابا
 ..... شدی  و چمی کردی فکر می تو فکر بودم ، چمنم
  آوا چطورهنمی از ذھنم خارج بشھ،بھ عقب برگشتم تا بی تکون دادم تا افکار منفیسر
..... 

نده بھ  بود و داشت با خداری بداریدختر قشنگ من ب.... دمی با ذوق خنددنشی دبا
 .   کردیاطرافش نگاه م

 ....  کردمصداش
 ...... آوا_
 .....  گشتی بھ اطراف نگاه کرد و انگار دنبال منبع صدا مجیگ
 .   و صد البتھ باھوش بودطونی شیاما حساب.  حال کھ کوچولو موچولو بود نی ابا

 .   رو بھ سمتش دراز کردم و بغلش کردم کھ بھم نگاه کرددستم
 کرد تا بتونھ از پنجره ی ور اونور منی سرش رو ای خورد و ھی م بغلم وولتو
 ....... نھی رو ببرونیب
 االن بدون نیارمی کیعنی.  گرفتم و از خودم بدم اومد ی لحظھ عذاب وجدان بدھی

 ......آوا
 ......  و مشغول ور رفتن با آوا شدمدمی کشیپوف
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 خونھ ییبای داشت کھ زی بامزه ااطی بود و حی خوبیخونھ .  دور و بر نگاه کردم بھ
 .   کردیرو صد برابر م

 یخونھ جور.  بود زی و تمکی شاری داشت و بسی متر٦٠ بای حال تقرھی خونھ داخل
 خورد و ی تا پلھ م٣٠ کی بعد نزدیشدی باال میساختھ شده بود کھ اول وارد طبقھ 

 ی ھاسیخونھ و سرو کھ سھ تا اتاق خواب داشت و آشپز نیی پای بھ طبقھ شدیختم م
 .   ھم اونجا قرار داشتیبھداشت

 . رمیخب من دارم م_
 د؟ی مونی نمیعنی:  شد و گفتم زونی و لوچم آولب
 خودت و اجاتی از احتستی لھیفقط .  کنمدی خوام برم برات خریم:  و گفت دی خندبابا

 .   کنمھی تا براتون تھسیآوا برام بنو
 رو باز کردم و خودکار ری تحرزی میکشو.  از اتاق ھا شدم یکی گفتم و وارد ی اباشھ

 . دمی کشرونی رو  از توش بیو کاغذ
 .   بابا دادملی کردم و تحولی رو تکمستمیل

 آوا و در آخر ھم خوابوندنش خودم ھم رو ی بھ کار ھایدگی از رفتن بابا و رسبعد
 .  چشمام بھ خواب دعوت شدی کدمی نفھمچی و ھدمیتخت دراز کش

 "نیارمیک"
 خوشش ی روی زندگگھی دیبعد اون روز لعنت.  بودختھی وحشتناک بھ ھم راعصابم

 ........  کھ مچ پرتو رو بایروز. رو بھم نشون نداد
 ھی تخلتمیعصبان. پرت کردم واری رو بھ سمت دلمی و موبادمی کوبزی رو می محکممشت

 .  بد ترم شد..... چینشد کھ ھ
 شبی بود کھ من دی چھ کارنی دونم اینم.  خونھ شدم ی رو جمع کردم و راھلمیوسا

 ....... یدختره . فتھی اتفاق بنی ذاشت ای مدی دونستم کھ پرتو نبای منویکردم اما فقط ا
 کنم ی تونم نسبت بھش بد دھنی خودش مشی دونم چرا پی ، نمی ، لعنتی ، لعنتیلعنت

 تمی عصبانشی آتشھی کھ باعث مرهی گیجلوم رو م یزی چھی تو خلوت خودمم یاما وقت
 ..... داغ تر و سوزان تر بشھ

 
 

 افتادم کھ با یی روزاادیبھ .  شدم ادهی پنی عمارت شدم و بعد از پارک کردن ماشوارد
 ....... کردم تا بھ پرتو برسم اما حاالی می رو طری مسنیشور و شوق ا

 ی وفا و بی من بی  زندگی زنای کھ ھمھ ھی دونم چھ حکمتینم.... زنمی میپوزخند
 .چشم و رو ھستند و من چھ ساده دل بھ پرتو باختم

 مھی نی چاوانی کھ بھ چشمم خورد ، لیزی چنی  رو باز کردم کردمو وارد شدم ،اولدر
 .  نبودی اھل چاادی پرتو زادمھی کھ من ییتا جا.  بود ی عسلی بود کھ رویخورده ا

 احتمال دادم خواب باشند ومدی ی نمییصدا. و از پلھ ھا باال رفتم  باال انداختم ی اشونھ
 خودم کھ با پا شی پارمی چند وقت وارد اتاق پرتو شدم تا آرام رو بنیبھ عادت ا. 
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اصال برام قابل درک .  دی چسبنی فکم بھ زملی از وسای کمد خالدنیگذاشتن بھ اتاق و د
مغزم .  بھ ھمون صورت تو اتاق موندم یقی نداشتم و تا دقارو لیقدرت تحل. نبود 

 زدم ادی و با خشم فردمی دونیی بھ سرعت بھ طرف پاقھی دق٣ ای ٢بعد .  داد یفرمان نم
 !!!!! احمد: 

 ، فرار کرده ای آشغال ، بردی کھ پرتو با اون پسره نیفکر ا..... و قرار نداشتم آروم
 .   کردی موونمیباشھ داشت د

 .   کردی می تابی بشھی از ھمترشی خراب بود قلبم بحالم
 قلبم گذاشتم  کھ در بھ شدت باز شد و احمد ی دادم و دستم رو روھی رو بھ مبل تکدستم

 .  داخل شدمھیسراس
  ؟دی داریبلھ آقا ، کار_

  ؟ومدی ننجای ای من نبودم کسیوقت:  نفس زدم و گفتم نفس
 .  دمی قبل از شما رسقھی بودم دوسھ دقرونیراستش آقا خبر ندارم من ب_
 نی بود؟ ایبتی چھ مصگھی دنی چھ کنم ؟ اایآه خدا:  دمی مبل نشستم و نالی روی سختبھ
 .....  جمع کنمی رو چطوریی آبرویب
بھت ....... آشغال برده ی کھیبچم رو ھم با اون مرت..... گرفتم شی آوا افتادم و آتادی

 .... دمیبھت نشون م....  دم پرتو ینشون م
 
 
 خودم رو یبا رفتن احمد بلند شدم و بھ سخت...رونی سر بھ احمد اشاره کردم تا بره ببا

 .   خوردم و چشمام رو بستمی ای زبونریبھ اتاقم رسوندم ، قرص ز
 . ستادمی لحظھ در ھمون حالت موندم و با بھتر شدنم بلند شدم و رو پاھام اچند
 باز و بستھ شدن ی صدادنیھ با شن رفت اما تعادلم رو حفظ کردم کی مجی گی کمسرم

 .  ستادمیدر از حرکت ا
 آقا؟ آقا؟؟؟؟؟_ احمد

 ......  جامنی من ای کار داریچ_
 اروی نیآقا ، ا:  شده بود گفت ی نفساش مقطعدنی کھ از شدت دوی باال و در حالاومد

  بود ؟یاسمش چ
 .....  جاستنی اای ، آقا بردایآھان ، برد:  کرد و گفت یمکث

 ، درد رو فراموش کردم و بھ سرعت از اتاق ختندی کردم تو حلقم مواد مذاب راحساس
 کردم ھر لحظھ ی ھم فشار دادم کھ احساس می دندون ھام رو رونقدری زدم ارونیب

 . امکان داره دندون ھام تو دھانم خورد بشند
  بودادهستیپخت خودم بود روبروم ا  کھ دستی ای داغون و آشفتھ با صورت زخمایبرد

. 
 .  صورتش کردمی حوالھ ی ادهی خودم رو کنترل کنم و کشنتونستم
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زن و :  نشستم و گفتم نشی و خودم ھم رو سنی رو گرفتم و پرتش کردم رو زمقشی
 ی بگو دستم بھش برسھ مانتکاری آشغال خی من کجاند ھان ؟ بھ اون پرتویبچھ 

 . کشمش
 حرف من از اون حالت خارج شد و با بھت نی رو جمع کرده رود کھ با اصورتش

 ھست زای چیلی خنیارمی کنی بب؟ی گفتیتو چ:  گفت ی خش دارینگام کرد و باصدا
 .  ی دونیکھ تو نم

 ..... فقط خفھ شو،  خفھ شو و شر بھ ھم نبافایبرد_
 سر مھناز و من بود ، ری اتفاقات زنیتموم ا:  زد ادی رو از دست داد و فرکنترلش

 . می دادبتونیفر....ھ بود ھمش نقش
 فی شروع بھ تعردی حال و روز من رو دیوقت.  شل شد و مات نگاش کردم دستام

 .شدی رو سرم آوار مای گفت انگار دنی مشتری کھ بیکردن کرد و با ھر کلمھ ا
 
 
 "پرتو"
 از جام بلند شدم و از پلھ ھا باال رفتم و در رو عی زنگ چشم باز کردم ، سری صدابا

 ........ تو دستشلھی وسیبابا بود با کل.کردم باز 
 کھ تو دستش بود برداشتم و داخل آشپز خونھ گذاشتم یی ھاسھی کی از روسھی تا کدوسھ

 رو نگاه کردم و اطی حرونیاز پنجره ب.  ستی بابا ندمی در کھ دیدوباره برگشتم جلو
 ی جلوی ھاسھیک..... بھ طرف ساختمون ادی داره مگھی دی سھی کی سرھی بابا با دمید

 . آشپزخونھ شدم یدر رو برداشتم و مجددا راھ
 ..... نجای اایب:  در گذاشت و گفت ی زو جلولی وسالیبابا وسا

 .   ھارو بھ طرفم گرفتسھی و کنارش نشستم کھ کششی پرفتم
ھ ؟ پرتو باش... یکھ فقط و فقط بھ من زنگ بزن.... دمی خط خرھی و لیبرات بھ موبا_

 ..... تو ھمارهیکالھمون م..... بھ اون پسره ھا ینفھمم زنگ زد
 ، چند تا ھم کتاب دمی خری گفتیزی چیھ:  بھ عالمت باشھ تکون دادم کھ گفت یسر

 ی دونم وقتی مدی جغلھ بعنیھر چند با وجود ا.... کھ حوصلھ سر نره دمیبرات خر
 . برات بمونھ

 کجا ؟:  کردم و خواستم بلند بشم کھ دستم رو گرفت و گفت تشکر
 . دم کنمیبرم براتون چا_
 . رمی ، دارم مستیالزم ن_

 چرا انقدر زود آخھ ؟:  پر اشک شد و با غم گفتم چشمام
 زیغصھ نخور عز:  و گفت دی رو بوسمیشونی دستاش گرفت و خم شد و پنی رو بسرم

  خوبھ ؟دنتونی دامیبابا ، زود بھ زود م
 .   کردمی تکون دادم و با بابا خداحافظی سریناراض
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 آوا اومد ی ھی گری کردم ، صدانیی ھدف شبکھ ھا رو باال پای و بونیزی تلوی پانشستم
 ..... بلند شدم و رفتم تو اتاق

 ......... جوووونمیا
 یع تخت چھار دست و پا سیرو.  بود دهی بھ ھم چسبباشی زی کرده بود و مژه ھاھیگر

 .  داشت خودش رو بھ در برسونھ
 .  نیی پافتادهی ننیی کردم و خدا رو شکر کردم کھ از تخت پابغلش

 گل نھی و نبرهیقربونت بره مامان ، پرتو بم:  دستام بلندش گردم و باال بردمش رو
 .....  کنھی مھیدخترش گر

 
 

 نی جنیدلم برا.بدم گرفت .دلم گرفت ...اما..... دونم چرا ی کردن با آوا نمی از بازبعد
 .   رفت ، کباب شدنی از بی موضوع الکھی شکمم بود و سر ی کھ تویپسر
 از دھن مامانم در نی دفنش رو انجام داده بود ، ای خودش کارانیارمی کھ کنی امثل

 عشقم شی االن پ دادمی محل نمای اگھ من اون روز بھ برددی زدم شایلبخند تلخ.رفت 
 ...... بودم و دختر و پسرم رو در کنار ھم داشتم

 کردم کھ تی کردم ، اونقدر ضجھ زدم ، انقدر از خدا شکاھی کردم ، اونقدر گرھیگر
 ..... تو تنم نموندیی تاگھید
 "  کلیدانا"
 دونم چرا ی منم نمی کنھ حتی کس قبول نمچی زوده ھیلینھ پسر ، صبر کن فعال خ_
 .  خوام بھت کمک کنمیم

 طاقت گھیاما د......غلط کردم .......من اشتباه کردم درست :  بھ ھق ھق افتاد مرد
 تونم رو تو یفقط  م..... کار کنم ؟ تو رو خدا کمکم کن یآخ خدا من چ.......ندارم

 . حساب کنم
 باشھ؟.... رو خدا مواظبش باش تو
 .نگران نباش حواسم بھشون ھست_

مطمئن بود .  آمد ی از دستش بر نمیکار..... اما دی مرد را شندنی آه کشیصدا
 نی ، از اری تقدنیدلش خون بود ، از ا.  ندی آی مسئلھ کنار نمنی ال اانشیاطراف

 ........ی رحمی بنیسرنوشت ، از ا
 
 
 "پرتو"
 :   رو برداشتم و جواب دادممیگوش. رفتم زی بھ طرف ممی زنگ گوشی صداای

 بلھ_
 ...ترمسالم دخ_
   خوبند؟امی شما ؟مامان و پنیسالم بابا خوب_
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  کنھ ؟ی نمتی ؟ آوا خوبھ ؟ اذیتو خوب..... می ھمھ خوبزمیآره عز_
 . آره_  ؟ دی زنگ زددی داشتیکار... نھ خداروشکر _

 خوام قبل یم... شھی رفتنمون کم کم داره جور میکارا:  کرد و ادامھ داد یمکث
 ...  طالقتون رو بدم امابیرفتنمون ترت

 ...  دادی داشت قلبم رو فشار میکیانگار ... ختی ردلم
 امی موضوع کنار بنی کنم االن سھ ھفتھ گذشتھ و من ھنوز نتونستم با ایبابا خواھش م_

 . امی تا بھ خودم بدی صبر کنی کنم کمی، خواھش م
 حرفام فقط بھ خاطر ی زنم زنم کلمھ بھ کلمھ ی می دونستم دارم حرف الکی مخودمم

 .   مجاب بشھی بود کھ بابا کمنیا
 کنم ، اما یباشھ صبر م...  پرتو نیبب: گفتتی سکوت کرد و در نھای لحظھ اچند

 ی ماقتی لی بیبدون من باالخره طالق تو رو از اون پسره .خودت رو گول نزن 
 ...  وگھی  سال دھی ، چھ گھیحاال چھ االن چھ دو ماه د... رمیگ
 .  مکالممون تموم شدی سرسری خداحافظھی بعد از و
 "نیارمیک"
 لی دلدنی مخصوصا فھمانی جردنیفھم.بد از ... بدتر شد زی برگشتن مامان بابا ھمھ چبا

 کنھ و ی تو چشمم ھم نگاه نمگھیمامان د..... باھام چپ افتادن ی رفتن بچھ حسابنیاز ب
 ... بابا

 و لبم خون ینی نثار گونم کرد کھ از گوش و بی ایلی آن چنان سدی کھ فھمی روزھمون
 .   زدیفواره م

 ... من اگھ بودم..... داشت حق
 کھ مثل االن من باشھ ھم احساس ندهی در آی از داشتن پسری  رو گاز گرفتم،  حتزبونم

 . دادیحقارت بھم دست م
 
 

 باھاش شیوز پچند ر.  بود امی بھ پدمیتمام ام.  کارخونھ رفتن رو ھم نداشتم ی زهیانگ
 ... قبول کرد اما. تماس گرفتم ، التماسش کردم و ازش خواستم کمکم کنھ

 دونھ حاال حاال ی و مشناسھی ، باالخره اون بھتر از من پدرش رو مگھی راست مدمیشا
 ... ستی بشو نیھا راض

 .....  مھمتر از ھمھ پرتوو
 و از خودم فتمی ازم خورد ملی دلی کھ بیی کتک ھاادی ی وقترهی گی مشی آتگرمیج

 .  شمیمتنفر م
 ...ازش قول گرفتم مواظبشون باشھ ، مواظب پرتو و آوام.... امی بھ پسپردمش

 ! منی کوچولودختر
 .   زد بغض کردمی با ذوق ازش حرف مشھی کھ پرتو ھمی پسرادی با

 .... قاتلمھی گھ من ی راست مبابا
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 ... پسرم ، قاتل روح خودم وقاتل
 . امی مرونی از فکر بلمی زنگ موبای صدابا
 . دمیبھ سرعت جواب م " payam"  نامدنی دبا
  ؟امیالو ؟ پ_
  ؟ی خوبنیارمیسالم ک_

 ...  زنمی میپوزخند
  شده؟ی ام، خبری  عال،یآره عال_
 . آره_

 .....می عازمگھی دیھفتھ :  ده ی کھ ادامھ مرهیگی مقلبم
 .  افتمی منی زانو رو زمبا
   چ چرا انقدر زود؟؟ی چچچیعنی_
 ھی کاری جزانی زنم اما بھ نظر من ای حرف رو منی من واقعا متأسفم کھ انیارمیک_

 شد باھات تماس یخبر...  ی داشتھ باشیتی شکادی و حاال ھم نبایکھ با خواھر من کرد
 ... رمی گیم
 .   قطع کردو
در . ردم و وارد شدم  باز کدیدر رو با کل.  اتاق مھمان شدم ی مشقت بلند شدم و راھبا

 ھام بھ ی خستگاری روزا شده بود نی کھ ای ایرو از پشت ھم قفل کردم و با نفس  تنگ
دستم رو . دمی تخت دراز کشی رو کنار زدم و بھ پشت رویرو تخت.  شدم کیتخت نزد

 کھ انگار داشتم پرتو رو ینوازش کردم جور  تخت گذاشتم و رو تخت رویرو
 . شدمی موونھی داشتم ددمیشا..... کردم گرممھیاحساس م.  کردم ینوازش م

 دستم از رو تخت رو دنبال کردم تا ی رو حرکت دادم و با چشمام خط رد شده دستم
 ...  کھ انگار خون بودیاھی سی بھ لکھ ھادمیرس

 
 

 .......  خون ازنی کھ زدم تو صورتش و ای اومد وقتادمی ، آره
 و مالفھ رو با خشونت از تخت برداشتم و بھ ستادمیپاشدم ا.   رو با درد بستمچشمام
 وار مالفھ وانھید.  دندی بردم و خود بھ خود اشک ھام رو رو گونھ ھام چکمینیسمت ب

نھ چون باور نداشتم .  مالفھ نجسھ نداشتم نی کھ انی بھ ای کردم و توجھیرو بو م
 .... پاکتریلی پاک تر بود،  خی پاکزی ھر چز من االن ھر ای سھیخون قد...
 بھ خودم نگاه نھییتو آ.  انداختم نھیی آی شدم و خودم رو جلووونھی دی لحظھ ایبرا

 .   چھرم ناخودآگاه بھ حالت تھوع افتادمدنیکردم و با  د
 ...... نھی خشم بھ خودم نگاه کردم و تف کردم تو آبا

 !!!!  مردادیتف بھ زاتت ب:   زدم ادیفر
 مرد؟:  زد ادیاخودآگاھم بلند تر فر تو نیکی

 !!!نھ نامرد:   زدم داد
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 ! ی شروع کردم بھ خود زنزی جنون آمو
 . سر و صورتم غرق خون شده بود... خودم نگاه کردم بھ

 نی رو بھ زمنھی و آستادمی رو پا ایبھ سخت.  نبودمی حالیچی کردم و ھی ھق مھق
 رو برداشتم رو دستم نھییز برش آ ای شد کھ تکھ ایشکستھ شد کھ تکھ ا. دمیکوب

 . دمیشنی نمیی اما من صداشدی منیی در افتاد کھ باال و پای رهینگام بھ دستگ....گذاشتم 
 ی دوامی خوشبختنی گفتم ایدی دنیارمیک:  گفت ی پرتو تو گوشم بود کھ می صدافقط

 نداره؟
 نداشتم فقط انقدر ی بود کھ دردبی کردم ، عجشتری مچ دستم بی رو رونھیی تکھ آفشار

 .   کردم االنھ کھ مچم قطع بشھی بودم کھ احساس مدهی برقیعم
 ..... چی ھگری افتادم و دنی زمی ھقم قطع شد و با سر روھق

 
 
 "پرتو"

 رو ؟ ی ھمھ دورنی تحمل کنم ایچطور.  شدشتری کھ پرواز کرد ، دل آشوبم بمایھواپ
 .  رو دارهنیارمیود ک ھست کھ نصف وجیی خوشحالم کھ آوایول!  ایخدا
 رو لبم شکل ی صورتش لبخندتیاز مظلوم.  خودم فشردمش و بھش نگاه کردم بھ

 .......  نشھ االنداریفقط خدا کنھ ب. گرفت
 !!! ی خانوم تو فکری آبجھیچ_ امیپ

 .  رهیگی خوابم می بندم و بھ آنیچشمام رو م.  کنھ ی و نوازشش مرهی گی رو مدستم
 کھ با نمی بی کنم و آوا رو نمیبھ خودم نگاه م. کنمی چشم باز میزی حس سردرد ربا

 .   کشمی می کنم و نفس آسوده ای بھ بغلم نگاه مامی پیصدا
البتھ بھ ... ی قربونت بره کھ تو انقدر با نمکییدا... منو نگاه کن نیری خدا شیوا_ امیپ

 ... خوشگل خانوم...  کنھ بر من ی ھم مینگاه چھ ناز...  گھی دیدی کشامتی پییدا
 .   کنمی می دم و تک سرفھ ای رو با خنده تکون مسرم

 و رهی گی نگاھش رو مری بود مسامی بھ پرهی کنھ کھ آوا ھم چون خی بھ سمتم نگاه مامیپ
 . رسھیبھ من م
 .  کھ بغلش کنمکنھی رو باز مدستاش

 چرا حالش بد مای ھواپنی بچھ تو انی دونم ای  نمشونمش،ی کنم و رو پام می مبغلش
 !  و اونوقت منشھینم
 .   منو بھ مامانش فروختیعھ عھ نگاه چطور_ امیپ

 جون صورتش رو ادیانگار قلقلکش م.  بوسمی کنم و لپش رو اروم می آوا نگاه مبھ
 .  کنھیجمع م

 کنم یاالن چھار ماھشھ و من دارم فکر م.  و تپل شده ستی نزهی مزهی اون قدرم رگھید
 ....  گذشت ونیارمی ماه بدون ککیکھ 
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 و پا بھ میشی مادهی پمایاز ھواپ.  ادی فرود ممای کنم کھ ھواپی بھ ساعت نگاه مکالفھ
 .  می ذاریفرودگاه م

 ھاشون رو در ی روسری کنم کھ ھمشون بر عکس اومدنی نگاه ممای ھواپی خانومابھ
 رو لبم نقش ینا خودآگاه پوزخند.  کردند یآورده بودن و با ذوق بھ اطراف نگاه م

  کجا بودم و حاال کجام؟شی سال پکی.  بست
 
 
 سفر برام مثل کابوس نی افتادم اون موقع چقدر خوشحال بودم و حاال اشمونی سفر کادی

 قطعا دمی فھمی ؟ و اگھ مسی پارامی کردم کھ بیفکرش رو م) یچھ زمان( یک. شده بود
 .......ما االن کردم ای سکتھ میاز خوش

 زود تر از ی بردارم کھ دستیخداستم چمدون.می و پا بھ فرودگاه گذاشتدمی کشی آھکالفھ
  زد و اشاره کرد آوا رو بدم بغلشی نگاه کردم کھ چشمکامیبھ پ. من اون رو برداشت 

...... 
 ......  دستت پرهارمشینھ خودم م:  کھ برداشتھ بود اشاره کردم و گفتم ی چمدونبھ

 .  دهی پریبدش بھ من لج نکن ، رنگت حساب:   کرد و گفت ی ای مصنوعاخم
  ؟ستیحالت خوب ن....آره قربونت برم _ مامان

 . چرا حالم خوبھ اما بھ ذره حالت تھوع دارم_ 
 .  تا من برگردمنی بشی  رو اون صندلماست،ی ھواپیاحتماال برا_ 
 وهی آب میوانی با لقھیچند دق تو دستش رو گذاشت و رفت و بعد از لی بعد وساو

ھنوز نصفش رو ھم نخورده .  تا تھش رو بخورم دیبرام بازش کرد و گفت با.برگشت 
 خورده و یھر چ.  دمیدو wc معدم ، بھ سمت عالمتاتیبودم کھ با باال اومدن محتو

 . گرفتم دینخورده بودم رو باال آوردم و ضعف شد
مامان وارد شد و بھ سمتم اومد . ونم سوار شم  تی نممای ھواپھی! گھی شانس منھ دنمیا

 می بده بریلیاگھ حالت خ:  گفت ی با نگراندی مالی کھ شونھ ھام رو میاومد و در حال
 .... دکتر
 .  رو راحت کنمالشی زدم تا خی رمقی بلبخند

 
 

 شتری بنیارمی من و کیی جدای براشی گذشت و بابا پافشاری کسل و مسخره میروزا
 . شدیم
 اومد و دوست نداشتم ی روزا اصال اعصاب نداشتم ، افسرده بودم ، از خودم بدم منیا

 ...  داشتھ باشمی کس ارتباطچیبا ھ
بس :  شدم و شروع کردم وونھی ددی بار کھ بابا بحث طالق رو وسط کشھی کھ یی جاتا
ومد  بھ سرم ای چدیدی و نددی نبودمی سال از زندگ٢٩...   تو رو خدا دی ، بس کندیکن
 ........ ھرزشون، بای  با نگاه ھاراشون،ی مثل سگ باھام رفتار کردند ، با تحقدیدیند.
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 با من اون ای برددیدی ؟ آره  ؟ اصال شما کھ فھمدی دوباره بدبختم کندی خوای االن محاال
 ھان؟اصال من براتون ای با برددی کار کردی رو بھ ھم زد چمیکار رو کرد و زندگ

  مھمم؟
 با طالق دی کنیفکر م...  ستمی کدومتون مھم نچی ھینھ ، من برا:  افتادم ھی گربھ

 .. شھی ؟ بھ خدا کھ نمشھی ھم عوض میزی چنیارمیگرفتن من از ک
 ، انقدر فش دادم دمی کشغیانقدر داد زدم ، انقدر ج.  با ھق ھق اومد و بغلم کرد مامان

ره اومد سراغم و چشمام تار شد  دوبای لعنتی نفس تنگنی و زمان کھ انیبھ خودم و زم
 .  و تو بغل مامان از حال رفتم

*****                                
 قرمز بھم یمامان با چشما.  رو آروم باز کردم و بھ دور و اطرافم نگاه کردم چشمام

 .   بودرهیخ
 خراب شده نیدو ماھھ کھ من رو آوردند تو ا. نگاه کردم رونی از پنجره بھ بتی اھمیب

 . . .     و ورد زبان بابا شده طالق
 .   کنم سبک شدمی چون احساس مستمی نمونی کھ زدم اصال پشیی حرفااز
 .  گردمی در ھم بر نمی صدابا

  ؟ی نگام کنی خواینم_بابا
 .   ھستم اما حرمت شکن نھعنق

 اردشی دستشھ کھ باال میبرگھ ا.  نمی بی چشم دو کاسھ خون می و بھ جاکنمی منگاش
 ی نمگھی دی باشی اگھ تو ھم راضی حتگھیباالخره حرف خودت شد ، د:  گھ یو م
 .  یری طالق بگنیارمی از کیتون

 .ی خودت رو بدبخت کردگھی بار دھی:  گھ ی کنم کھ تلخ  می نگاش مجیگ
 .  شھی از اتاق خارج منی زمی بعد از پرت کردن برگھ روو
 ...... میدی و ما نفھمیسھ ماھھ بار دار:  گھ ی کنم کھ می مامان  نگاه مبھ
 رسھی و خون بھ مغزم نمشھی رو سرم آوار مایدن
 
 
 "نیارمیک"
 ؟ی تو مطمئنامی پیگی میچ_
 ..... آره ،اما: گھی شاد و ناراحتش می صدابا

  ؟یاما چ: گمی مباترس
 ...  خوامشی نمگھی ، مشھی موونھیخودش ناراحتھ ، داره د_

    *****                            
 " پرتو"
 . کنمی دکتر فکر می روبرو زل زدم و دارم بھ حرفاواری دبھ
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 دی نکنتیاگر رعا.  دی کنیدگی رسیلی خدی و بافھی ضعیلی خانوم ، رحمتون خدینیبب_
 . دی دی بگم صد در صد بچتون رو از دست مدیمتاسفانھ با

 ....  دفعھ بچم پسرهنی زنم و ای می خندزھر
 .....  خوامشی زنم و من نمی می خندتلخ

 ......رشھی زنم و نرده شور دلم رو ببرن کھ ھنوز گی میپوزخند
 .  شھی آوا بھ بغل وارد اتاق مامی و پشھی اتاق باز مدر

 .  یسالم مامان_ امیپ
 ....  بغلمادی حرف بھش نگاه کردم و اشاره کردم بیب

 و دستش رو دیرو رد اشک صورتم دست کش.  اومد تو بغلم و بھم نگاه کرد آوا
 .   صورتش بردکینزد

 شد ، ھر روز بزرگتر از یدخترم داشت بزرگ م.  دفعھ از تھ دل لبخند زدمنیا
 .   ،موھاش بلند تر شده بود و جثش ھم بزرگ تر شده بودروزید

 فھمھ ی میعنی کنھ ؟ یمن زندگ خواد با ی می فکر کردم تا کنی شدم و بھ ایفکر
 کنھ ؟ در سکون ی می از نبودن پدر باال سرش گلای کار کرد ؟ یپدرش با من چ

 .  لبخند زدمامی نگران پیادی زیموھاش رو ناز کردم و بھ چشم ھا
 
 
 نی گرفتھ بودم ایافسردگ.  دی کشی نازم زو می بابا ھم باھام خوب شده بود و کلگھید

 .  گفتی مومدی من مدنی بھ دیلی خدای دوست روانشناس پدرم کھ جدایرو پور
 .   خوب نبودیلی ذاشتم و حالم خی رو پشت سر می بدییروزا

 رفتھ بودم ی گرافی سونی کھ برای کردم مخصوصا زمانی کم بود و حقارت ماحساس
 .   ھمھ با ھمسراشون بودندبایو تقر
 .......  غم و غصھی نداشتم برای ازهیگ اشک و انگھی کرده بودم کھ دھی گرانقدر
 .   وارد اتاق شدی تو اتاق نشستھ بودم کھ شخصشھی ھممثل

 .  گل رو شمردمی ھمون گلدون چرخوندم و برگ ھای رو روچشمام
 ....  دو ،سھ ، چھارک،ی

  سالم_
 .   رو بھ سمت در چرخوندم و قلبم از جا در اومدسرم

 .....  نداشت انگارضربان
   ھان ؟ی باشای رودی ؟ چرا بای کنی ھم ولم نمیداری تو بی خواب کھ ھستتو

 لرزونش بھ شکمم نگاه ی بھش زدم و فکر کردم االنھ کھ محو بشھ اما با چشمایلبخند
 .  باز ھم جلو اومد و من باز ھم عقب رفتم. جلو اومد کھ عقب رفتم . کرد 

 .  نیرمایھمون ک.....من ھمونم.....پرتو :  بغض گفت با
 ؟با من حرف بزن ی زنیچرا حرف نم:  نھ تکون دادم کھ گفت ی رو بھ معناسرم
 .  با من خطاکار حرف بزن......
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دوستت دارم :  بھ طرفم من رو تو بغلش گرفت و بھ خودش فشرد دی و دوھی گرری ززد
 نیبب...... نی ،منو ببزمیغلط کردم عشقم ، غلط کردم عز.  دوستت دارم یلیپرتو ، خ

 کار کرد ؟تو رو جون آوا بھ ی غمت باھام چنی شدم ؟ ببی چطورنیمنو خوشگلم بب
 تونھ ی من می مگھ نھ ؟ پرتوی حرف بزنیتون ی گن کھ نمی دروغ منای بزن ، ایحرف

 ....... قشنگت رو بشنومی صداتونمیمن بازم م.......حرف بزنھ 
 کردم کھ ازم فاصلھ گرفت و ی  نالھ ادیبوسی کرد و صورتم رو  می مھی عجز گربا

 .   حالم خوبھ دستم رو گرفت و بوسھ باران کرددی دیوقت
 ........ یلیدلم براش تنگ شده بود، خ.  بھ ھق ھق افتاده بود ھی شدت گراز
 .  کھ با من کرد ،  اون پدر بچھ ھام بودیی ھای عاشقش بودم ، با تمام بدمن

 .   ادامھ دادشی و بھ گرنی رو زمنشست
 کردم و کی و سرش رو با دستم باال آوردم و صورتم رو بھش نزدششی زدم پانوز
 . دمی چونش رو بوسریز
 
 

موھاش .  و بھت زده نگام کرد و منم از فرصت استفاده کردم و بھش نگاه کردم شکھ
 ی آب رفتھ بود اما من ھنوزم براش مکلشیھ.  شده بودی نقره ایبھ طرز قابل توجھ

 نھی خودش نشوندم و سرم رو بھ سیبودم کھ بلندم کرد و رو پاغرق چھرش . مردم 
 ھمھ نی  چطور ا،ی  جونم،یعمرم:  فت داد و وگھی تکواریفشرد و سرش رو بھ د

  مگھ نھ ؟ی بخشیمن رو م.....تو .......مدت بدون تو دووم آوردم چطور؟پرتو 
 ی بامزه شدتیچقدر اندفعھ سر حاملگ:  رو بلند کردم و نگاش کردم کھ گفت سرم

 . عشقم
 ھم نیارمیآوا رو بلند کردم کھ ک. اومد کھ بلند شدم و بھ سمت تخت رفتم ھی گریصدا

   آوامھ؟:  طرف پا اومد و با اشک تو چشماش آروم گفت ھیھمزمان بھ سرعت 
 پدرش یآوا ھم انگار بو.  رو تکون دادم کھ بچھ رو از بغلم گرفت و بغلش کرد سرم

 ی دادو سرش رو کج کرد جورھی تکنیارمی کی نھیرو حس کرد کھ آروم شد و بھ س
 .  بودنیارمیکھ صورتش تو گردن ک

 دخترش بشھ کھ ی چشمای فدانیارمیک..... ییعمرم بابا.... ییجونم بابا_ نیارمیک
 ... دلم برات تنگ شده بود خوشگلم....انقدر بزرگ شده 

 ریچرا از نگاه کردن بھتون س:  آوا بوسھ زد  وگفت ی رو چشمایادی زیلی ذوق خبا
  شم ؟ چرا ؟ینم
 ...   بھش نگاه کرد و دوباره قربون صدقش رفتنیارمی زد کھ کی نقآوا
 می قبلی با صدارشیی کھ تغیی سکوتم رو کشوندم و با صدای از دو ماه روزه بعد
 ؟ی برگشتی چیبرا:  بود گفتم ادی زیادیز
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 ی شادمانھ ی ھاادیم نگاه کرد و بھ خودم کھ اومدم رو رو ھوا بودم و فر بھرتی حبا
باالخره ..... می چاکریلی خدا خمی دمت گرم ، چاکرایخدا:  گفت ی بود کھ منیارمیک

 ..... باالخره حرف زد.....حرف زد 
 
 
 "نیارمیک"

 فکر کردم و ری چند ماه اخنیبھ ا.  نگاه نکنم ازی کردم بھ پی رو پاک کردم و سعاشکام
 کرد باھام شی باپدرش صحبت کرد و راضامیبعد از چند ماه باالخره پ.  دمیبا ذوق خند
 ی عرق شدم و حتسی با پدر پرتو اون قدر شرمنده بودم کھ خدارمیتو د. حرف بزنھ

 .   تا تو چشماش نگاه کنمدماوری لحظھ سرم رو باال نکی
 فرصت رو نیرد بھ خاطر حال بد پرتو ا کدی کرد با پرتو صحبت کنم و البتھ تاکقبول
 .  یدیبھم م

 من بھشت ی براای و دنرانی امیبا ھم برگشت.  عوض شد زی با پرتو ھمھ چداری از دبعد
 ......  دونمی کھ پرتو رفتھ بود ، فرار کرد حاال کجا ؟نمییمھناز ھمون روزا. شد 

 ....... کردم نکشمشی نمینی موند تضمی شد کھ رفت چون اگھ مخوب
 تفاوت نیبا ا.  کھ بھ پرتو کمک کردنی ھم ھمچنان ھست و  فقط و فقط بھ خاطر ااحمد

 .   مجرد بودگھیکھ حاال د
 می اومدنمون بھ ھمراه پرتو و آوا رفترانی بعد از بھ ایچند روز.  رو ابرھا بودم بایتقر

 گرفتھ می تصمیعمارت و مک تونستم دوباره مادر و پدرم رو از خودم دل شاد کنم ول
 .   کار رو ھم کردمنی و ھمرمی جدا بگیبودم خونھ 

  ییبابا...ب_
 شده بود و من چقدر ی سال و خورده اکیدخترم ..... آوا بھ سمتش برگشتم ی صدابا

 ی گرفتھ بود کمادی ھا یتازگ.  نمی تونم بزرگ شدنش رو ببی بردم کھ میلذت م
 ..... گھی دی ساده ی کلمھ ی سرھیصحبت کنھ در حد ماما و بابا  و 

 ...... جون بابا:  زانو زدم و گفتم کنارش
  یبازز...ب:  زد غی رو بھ ھم زد و با ذوق جدستاش

 ی بازمی بعد برمی نھار درست کنیباشھ قربونت برم بذار واس مامان:  و گفتم دمیخند
 .....  اپنیباشھ برش رو تکون داد و اشاره کرد بذارمش باال

 باال و بھ دمی متر مکی پرتو غی جی دوباره مشغول شدم کھ با صدا اپن گذاشتمش ورو
   شده ؟یچ:  تو اتاق و ھول و دستپاچھ گفتم دمیسرعت آوا رو بغل کردم و پر

 نی ایدکتر گفتھ بود وقت..... آبم پاره شده ی سھیک.... نیارمیک...... نیارمیک_  پرتو
 ...... وقتشھیعنی بشھ یطور
 تن پرتو کردم و بعد از برداشتن ساک ی  تخت رھا کردم و لباسی آوا رو روعیسر

 مامان رو سای جا وانی اقھی دقھی ییبابا:  پرتو رو بغل کردم و بھ آوا گفتمچییبچھ و سو
   دنبال تو باشھ ؟امی بعد بنییببرم پا
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 گذاشتمش و برگشتم نی بردم و تو ماشنیی پرتو رو پاعی رو تکون داد کھ من سرسرش
 .   شدمنگی پارکی بغلم و راھری رو برداشتم و آوا رو ھم زدم زدیکل....باال 
 ی بھ پرتو نگاه کردم کھ از درد نالھ منی ماشی نھی جلو نشوندم و از تو آی رو صندلآوا

 .کرد
 تخت یرو.  بغلش کردم و  وارد اورژانس شدم عی سرمارستانی بھ بدنی از رسبعد

 .  نرو: خوابوندمش کھ دستم رو گرفت و گفت 
 .  ارمیفقط اجازه بده آوا رو ب.... رم گلم ینم_
 و ھمراه آوا نی طرف ماشدمی اسم آوا رو آوردم دستم رو ول کرد کھ من ھم دوتا

 ..... مجددا وارد اورژانس شدم
 .  اضطراب از پرستار سراغ پرتو رو گرفتم کھ گفت وارد اتاق عمل شدهبا

 .   رسونندی خودشون رو معی مامان رو گرفتم و اطالع دادم کھ گفت سری شماره
 یکی بعد ھم دو تخت کھ رو قھی چند دقانی من و پرتو و آرام و کی اومدن مامان بابابا

 .   اومدرونیاق ب بود از در اتدهی خوابی نوزادیپرتو و رو دوم
 ....  تربای زشھی بود و از ھمدی بھ سمت پرتو رفتم و نگاش کردم ، رنگش سفی نگرانبا
 .   کرد بھ سمتش برگشتمی بود و نگاش مستادهی سر نوزاد ای آوا کھ باالی صدابا
: بھ طرف من اومد و گفت .  کرد ی زده نوزاد رو نگاه مجانیھ
  یزززب با.....اسبا.....ییبابا....با

 ......ھی داداشی نین....... نھیبابا اسباب باز:  و بغلش کردم و گفتم دمیخند
  دا. ...دا:   رو گرد کرد و گفت چشماش

  اوھوم:  دماغش زدم و گفتم نوک
 ماما:  بھ پرتو کرد و گفت ینگاھ

:  گوشش زمزمھ کردم ری باز پرتو نگاه کردم و زمھی نی جون و چشمای لبخند ببھ
 ....عاشقتم
 .   قلبش گذاشت و انگشت اشارش رو بھ سمت من گرفتی رو رودستش
  حوالش کردمی زدم و چشمکی گرملبخند

  مھمانم کن"
  بھ تبسمت         

    بھ نگاه مھربانت                      
                 نگاه کن بھ منو

 شقمبھ قلب عا                      
 "  کندی مادی با ھر تپش تو را فرکھ
 *انیپا*
 ی مقدمھیمرض_ ی شھرکسنای:  سندگانینو 
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